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Anotace: 

Tato bakalářská práce se zabývá posouzením rozdílů mezi státní příspěvkovou organizací 

a veřejnou výzkumnou institucí, která u právnických osob zajišťujících výzkumnou 

a vývojovou činnost nahradila první jmenovanou s účinností od 1. 1. 2007, s konkrétní 

aplikací na Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Cílem je pomocí 

dostupných informačních zdrojů zhodnotit dopad změn na instituce, které prošly výše 

uvedenou změnou právního uspořádání. Potřebné informace byly čerpány zejména ze 

zákonů č. 218/2000 Sb. a 341/2005 Sb. a dále z výročních zpráv Ústavu organické chemie 

a biochemie AV ČR, v.v.i.). 
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Summary: 

This thesis deals with the assessment of differences between state budgetary organisation 

and public research institution. The law form of public research institution replaced the 

first one with effect from 2007, January, 1
st
. The differences are shown on the example 

of the Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, v.v.i. The aim is 

to evaluate the impact of these changes with the use of available information resources. 

The main information resources are the law acts 218/2000 Sb., and 341/2005 Sb., and also 

the annual reports of the Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, v.v.i. 
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AV ČR Akademie věd České republiky 
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VVI  Veřejná výzkumná instituce 

VŠB-TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
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1. Úvod 

Věda jako taková je základním nástrojem lidského poznávání přírody, společnosti, 

lidského chování a člověka samotného. Věda a výzkum je naprosto nejdůležitějším 

katalyzátorem ve vývoji lidské společnosti, a to na všech úrovních. Proto je jasné, že do 

vědy a výzkumu musí být vloženo velmi mnoho úsilí jednotlivce, ale i finanční podpory 

celé společnosti.  

Pro zlepšení fungování a rozvoje všech výzkumných pracovišť v České republice 

již bylo zformováno mnoho právních norem. Přesto ale ani díky této snaze nebylo docíleno 

rovnoprávného postavení české vědy ve světě. Změna nastala ve chvíli, kdy byl podán 

návrh zákona o Veřejných výzkumných institucích, který by měl umožnit českým vědcům 

být konkurenceschopnějšími ve srovnání se zahraničními vědeckými pracovišti. 

Proto s účinností od 1. 1. 2007 došlo u právnických osob zajišťujících výzkumnou 

a vývojovou činnost ke změně právní formy ze státní příspěvkové organizace na veřejnou 

výzkumnou instituci. Hlavní náplní této bakalářské práce je pomocí dostupných 

informačních zdrojů zhodnotit dopad změn na instituce, které prošly výše uvedenou 

změnou právního uspořádání.  

První část je zaměřena na teoretický rozbor aspektů právních forem státní 

příspěvkové organizace a veřejné výzkumné instituce. Následně jsou vyhodnoceny rozdíly 

mezi těmito dvěma typy právního uspořádání s využitím konkrétních dat Ústavu organické 

chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Kromě toho jsou v této části rovněž uvedeny závěry 

z rozhovoru s odpovědným pracovníkem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, 

v.v.i. V závěru práce jsou shrnuty výsledky uskutečněné analýzy.  
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2. Právní forma příspěvkové organizace 

Do konce roku 2006 existovala výzkumná a vývojová pracoviště (např. pracoviště 

Akademie věd České republiky) v podobě státních příspěvkových organizací. Tento typ 

právního uspořádání představoval specifickou právní formu podnikání, která však narážela 

na jistá úskalí zejména v oblasti majetkových vztahů, spoluprací se soukromou sférou 

v oblasti získávání zakázek, či v oblasti svého zaměření. 

Právní forma příspěvková organizace v názvu této práce je analogická s pojmem 

státní příspěvková organizace. Právě a pouze státní příspěvkové organizace byly ke dni 

1. 1. 2007 transformovány na veřejné výzkumné instituce. V této bakalářské práci jsou 

proto srovnávány právě tyto dvě právní formy. 

2.1. Charakteristika státní příspěvkové organizace 

Z hlediska principu financování lze národní hospodářství členit na dva sektory – 

ziskový a neziskový. Zatímco primárním smyslem ziskové organizace je tvorba 

a dosahování zisku, smyslem neziskových organizací je zabezpečit veřejné statky 

kolektivní spotřeby pro obyvatelstvo na neziskovém principu. 

Pokud bude použito vlastnictví jako kritérium dělby neziskového sektoru, lze tento 

sektor členit na (viz následující obrázek č. 1: Členění národního hospodářství dle principu 

fungování): 

1. Soukromý sektor (nestátní neziskové organizace) 

2. Veřejný sektor (státní neziskové organizace) 

3. Sektor domácností 
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Státní příspěvková organizace spadá pod státní neziskové organizace
1
, které jsou 

zřizovány zejména z následujících důvodů: 

 Pokud trh sám o sobě není schopen zajistit dostatečnou produkci vybraných statků 

a služeb. V tomto případě se jedná o statky, resp. služby, které jsou svou povahou 

nezbytné – např. péče o zdraví (fakultní nemocnice, psychiatrické léčebny, vzdělání 

(diagnostické ústavy, dětské domovy, speciální školy), věda a výzkum (původní 

výzkumné ústavy Akademie věd ČR), apod. 

 V případě neexistence konkurenčního prostředí – v daném případě může dojít 

k nedostupnosti daného veřejného statku pro občany státu (tj. dojde k vytvoření 

monopolního prostředí ze strany nabídky ve formě jednoho soukromého poskytovatele 

služby / statku). 

 

Obrázek 1: Členění národního hospodářství dle principu fungování [1] 

 

Státní neziskové organizace by tedy měla zabezpečovat převážně realizaci výkonu 

veřejné správy, a to jak na úrovni státu, tak ale i regionů či jednotlivých obcí – jejich 

působnost je tedy spatřována především v těchto odvětvích národního hospodářství: 

veřejná správa, bezpečnost, obrana, justice, vzdělání, věda a výzkum, kultura, 

zdravotnictví, sociální služby, apod. [7] 

                                                 

1
 Mimo příspěvkovou organizaci sem spadá taktéž právní forma organizační složka státu (kraje, obce) - od 

roku 2001, a dále bývalé rozpočtové organizace. 

NÁRODNÍ 

HOSPODÁŘSTVÍ 

Sektor ziskový       

(tržní) 

Sektor neziskový 

(netržní) 

Sektor veřejný Soukromý sektor Sektor domácností 
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Tento typ organizace není zřizován za účelem podnikání (a s tím související 

realizací zisku pro její vlastníky), ale především za účelem uspokojování veřejných potřeb. 

Činnost státních neziskových organizací je financována z výdajů státního rozpočtu České 

republiky. 

Státní příspěvková organizace se řídí zejména následující platnou právní úpravou: 

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla).
2
 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
3
 

 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích. 

 Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 

územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy 

a organizačními složkami státu. 

V následujícím textu je využit rozbor zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 

2.2. Založení a vznik státní příspěvkové organizace 

Zakladatelem státní příspěvkové organizace je stát (a tedy i „vlastníkem“), přičemž 

poskytované veřejné statky jsou všem občanům poskytovány bezplatně či za stanovený 

poplatek. Z výše uvedeného platí, že státní příspěvkovou organizaci nemůže zřídit 

soukromý subjekt.  

Státní příspěvková organizace má svou právní subjektivitu. Ke vzniku státní 

příspěvkové organizace dochází dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí zřízení 

příspěvkové organizace - zřizovací listině. Státní příspěvkové organizace vznikají se 

zápisem do příslušného rejstříku. Za závazky státních příspěvkových organizací vzniklých 

v souvislosti s provozováním hlavní činnosti ručí stát. 

                                                 

2
 Platí pro příspěvkové organizace zřizované orgánem státní správy 

3
 Platí pro příspěvkové organizace zřizované orgány územní samosprávy. 
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Hlavní činnost je vymezená zřizovatelem, a to zvláštním zákonem. V případě státní 

příspěvkové organizace zřízené zvláštním zákonem je hlavní činností činnost vymezená 

zvláštním zákonem.  

2.3. Hospodaření a rozpočet státní příspěvkové organizace 

Státní příspěvková organizace nedisponuje vlastním majetkem, ale hospodaří 

s majetkem státu - činnost tohoto typu organizace je do určité míry financována z výdajů 

státního rozpočtu České republiky. 

I státní příspěvková organizace (jakožto typ neziskové organizace) může dosahovat 

zisku, nicméně tento nemůže být rozdělen mezi fyzické či právnické osoby – smyslem je 

fakt, že dosažený zisk musí být použit pouze na financování činnosti, pro kterou byla daná 

organizace zřízena. Jednotlivci tedy nemají žádná vlastnická práva k majetku organizace. 

V rámci své hlavní činnosti státní příspěvková organizace hospodaří především 

se dvěma základními okruhy prostředků: 

1. Příjmy organizace související s hlavní činností. 

2. Příspěvek ze státního rozpočtu. 

Mimo dva výše uvedené patří mezi další zdroje financování státní příspěvkové 

organizace: prostředky svých fondů, prostředky získané jinou činností, peněžité dary, 

peněžními prostředky poskytnuté ze zahraničí, peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtů 

územních samosprávních celků a státních fondů včetně prostředků poskytnutých České 

republice z rozpočtu Evropské unie. 

Zákonem je stanoveno, že státní příspěvková organizace nesmí využívat pro svou 

činnost úvěry či půjčky, stejně tak nesmí vystavovat směnky.  

Příjmy za poskytování statků či služeb jsou u státní příspěvkové organizace jejími 

vlastními příjmy, které však nemusí pokrýt výdaje související s hlavní činností organizace. 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je pak financován z příspěvku na provoz ze státního rozpočtu
4
, 

a to prostřednictvím zřizovatele. Rozpočet státní příspěvkové organizace je vždy stanoven 

jako vyrovnaný. Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu se ve většině případů stanovuje 

                                                 

4
 Odtud název příspěvková organizace.  
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jako rozdíl mezi plánovanými rozpočtovými příjmy a výdaji hlavní činnosti organizace. 

Pokud nastane opačná situace, tj. příjmy z hlavní činnosti budou vyšší než výdaje, může 

zřizovatel stanovit tzv. odvod z provozu do státního rozpočtu. [7] 

Dle § 53 zákona č. 218/2000 Sb. musí státní příspěvková organizace použít finanční 

prostředky, se kterými hospodaří  - tj. včetně příspěvku ze státního rozpočtu – pouze na 

„krytí nezbytných potřeb, na opatření zakládající se na právních předpisech a na krytí 

opatření nutných k zabezpečení nerušeného chodu organizace“. 

Výsledek hospodaření je tvořen výsledkem hospodaření v rámci hlavní činnosti (po 

zahrnutí příspěvku) a v rámci tzv. jiné činnosti, a lze jej rozdělit do dvou kategorií: 

1. Zlepšený výsledek hospodaření (tj. situace, kdy nastává kladný výsledek 

hospodaření) 

2. Zhoršený výsledek hospodaření (záporný výsledek hospodaření) – v tomto 

případě může být ztráta hrazena 3 základními způsoby: z rezervního fondu, 

z rozpočtu zřizovatele, ze zisku organizace v následujícím roce.
5
 

V rámci tzv. jiné činnosti lze provozovat, resp. poskytovat statky/služby podobné či 

odlišné od poskytovaných statků/služeb v rámci hlavní činnosti. Smyslem existence jiné 

činnosti je kumulace zisku, který by měl sloužit jako dodatečný zdroj financování hlavní 

činnosti.  

Jiná činnost může být provozována pouze za předpokladu, že státní příspěvková 

organizace nedostatečně využívá své materiální a personální kapacity a je zakotvena ve 

zřizovací listině, včetně maximálního povoleného rozsahu. Zároveň však musí platit, že 

jiná činnost nebude ohrožovat rozsah a kvalitu hlavní činnosti organizace.  

Důležitou podmínkou je důsledné oddělení příjmů a výdajů souvisejících s vlastní 

a jinou činností, jelikož ztráta z jiné činnosti nemůže být financována z příjmů 

souvisejících z hlavní činnosti – jiná činnost nesmí být ztrátová (v opačném případě bude 

tato ukončena). [7] 

                                                 

5
 Pokud ztráta nemůže být uhrazena, bude státní příspěvková organizace v některých případech zrušena 

(podmínky financování ztráty jsou pro některé subjekty stanovovány odlišně). 
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Státní příspěvková organizace tvoří dle § 56 zákona č. 218/2000 Sb. následující 

fondy: 

1. Rezervní fond, 

2. Fond reprodukce majetku, 

3. Fond odměn, 

4. Fond kulturních a sociálních potřeb. 

 Tyto fondy jsou tvořeny z různých zdrojů a využívány pouze na vymezené účely. 

Tabulka 1: Fondy tvořené státní příspěvkovou organizací, jejich financování a využití [2] 

Fond Zdroj Využití prostředků 

1. REZERVNÍ FOND Zlepšený výsledek hospodaření, 

přijaté finanční dary, peněžní 

prostředky poskytnuté ze zahraničí. 

Úhrada zhoršeného výsledku 

hospodaření / sankcí, doplnění fondu 

reprodukce majetku se souhlasem 

zřizovatele, překlenutí časového 

nesouladu mezi výnosy a náklady. 

2. FOND 

REPRODUKCE 

MAJETKU 

Odpisy DHM, DNM, zlepšený 

výsledek hospodaření, výnosy 

z prodeje dlouhodobého movitého 

HM a NM, výnosy z prodeje 

nemovitého majetku nabytého ve 

prospěch státu darem či děděním, 

prostředky poskytnuté ze zahraničí. 

Pořízení a technické zhodnocení 

DHM a DNM, doplňkové zdroje 

financování oprav a udržování 

hmotného a nehmotného 

dlouhodobého i krátkodobého 

majetku a pořízení hmotného a 

nehmotného krátkodobého majetku, 

úhrada úvěrů. 

 

3. FOND ODMĚN Příděl ze zlepšeného výsledku 

hospodaření. 

Překročení prostředků na platy, jehož 

výše se zvyšuje dle zvláštního 

právního předpisu. 

4. FOND KULTURNÍCH 

A SOCIÁLNÍCH 

POTŘEB 

2% z nákladů příspěvkové 

organizace z ročního objemu 

nákladů na platy a náhrady platů a 

odměn - celkové roční hrubé mzdy 

Poskytování peněžních darů, půjčky 

pro zaměstnance, úhrada části 

penzijního připojištění zaměstnanců. 
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Zlepšený výsledek hospodaření je rozdělován do všech výše uvedených fondů 

s výjimkou fondu kulturních a sociálních potřeb. Předchozí tabulka č. 1 uvádí přehled 

zdrojů jednotlivých typů fondů a omezení jejich použití. 

Státní příspěvková organizace má povinnost každoročně vypracovat výroční zprávu 

o svém působení, která musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti.  

2.4. Zrušení a zánik státní příspěvkové organizace 

Státní příspěvková organizace může být zrušena: 

- rozhodnutím zřizovatele;  

- uplynutím doby, na kterou byla zřízena;  

- dosažením účelu, pro který byla zřízena;  

- rozhodnutím soudu (ke dni stanoveným v rozhodnutí zřizovatele či dnem 

stanoveným v rozhodnutí soudu). 

Zániku státní příspěvkové organizace předchází její zrušení bez likvidace (zrušení 

s likvidací není možné). Ke dni zániku tak přecházejí práva a závazky zrušené státní 

příspěvkové organizace na zřizovatele. Zánik státní příspěvkové organizace nastává ke dni 

výmazu státní příspěvkové organizace z příslušného rejstříku. 
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3. Právní forma veřejné výzkumné instituce 

Na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, byla 

výzkumná a vývojová pracoviště uvedená v příloze č. 1 tohoto zákona, která do té doby 

fungovala jako státní příspěvkové organizace, s účinností od 1. 1. 2007 transformována na 

novou právní formu – veřejnou výzkumnou instituci, tj. došlo ke změně jejich právního 

statutu.  

Transformace příspěvkových organizací územních samosprávných celků byla, 

s ohledem na jejich práva zaručená ústavou, stanovena odlišně. Na rozdíl od státních 

příspěvkových organizací nedošlo k transformaci ze zákona – pouze za předpokladu, 

že územní samosprávný celek jako zřizovatel v zákonem stanovené lhůtě o této 

transformaci rozhodl. [8] 

Veškeré kroky s tímto spojené úzce navazují na Národní politiku výzkumu a vývoje 

České republiky na léta 2004 - 2008 (schvaluje Vláda ČR).  

Tabulka 2: Přehled počtu transformovaných SPO na VVI (dle zřizovatele, ke dni 1. 1. 2007) [3] 

Zřizovatel Počet 

organizací 

Zřizovatel Počet 

organizací 

Ministerstvo dopravy 1 Ministerstvo životního prostředí 4 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 Český ústav zeměměřičský a 

katastrální 

1 

Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy 

1 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 1 

Ministerstvo zahraničních věcí 1 Akademie věd České republiky 59 

Ministerstvo zdravotnictví 2 Jihomoravský kraj 1 

Ministerstvo zemědělství 7 Ústecký kraj 1 

  CELKEM 81 

Ke dni 1. 1. 2007 bylo transformováno celkem 81 organizací. Jejich rozdělení je 

uvedeno v tabulce č. 2. Úplný výčet všech transformovaných organizací k výše uvedenému 

datu je uveden v příloze č. 1 této práce. V současné době (ke dni 21. 3. 2012) je v rejstříku 

veřejných výzkumných institucí vedeno celkem 76 organizací, z toho jedna v likvidaci. 
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Do této transformace však nebyly zahrnuty všechny resortní výzkumné ústavy. 

Vyjmuty byly státní příspěvkové organizace s malým podílem činnosti ve výzkumu 

a vývoji či státní příspěvkové organizace, které prováděly výzkum především formou 

veřejných zakázek. [8] 

Zajímavým faktem je, že ani ty výzkumné organizace, které do té doby fungovaly 

jako organizační složky státu, nemohly být převedeny na veřejnou výzkumnou instituci, 

jelikož neměly právní subjektivitu.  

Specifickou otázkou v rámci transformace na VVI byly ústavy Akademie věd ČR.  

Zvláštnosti této transformace proto řeší novela zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd 

ČR. V této novele je upraveno postavení Akademie věd ČR a jejích jednotlivých ústavů. 

Důležité je však upozornit, že i přes některé výjimky stanovené citovanou novelou, platí 

pro ústavy Akademie věd ČR všechny podmínky stanovené pro veřejné výzkumné 

instituce.
 
[8] 

Veřejná výzkumná instituce se řídí zejména následující platnou právní úpravou: 

- Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, 

- Zákon č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím 

zákona o veřejných výzkumných institucích, 

- Novela zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR, 

- Vyhláška č. 504/2002 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, u kterých hlavním 

předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného 

účtování. 

V následujícím textu je využit zejména rozbor zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných 

výzkumných institucích. 

3.1. Charakteristika veřejné výzkumné instituce 

Dle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, je veřejná 

výzkumná instituce právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, 

a to včetně zajišťování infrastruktury výzkumu.  
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Hlavní činností VVI je zajišťovat a provádět výzkum podporovaný především 

z veřejných prostředků, a to v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory 

stanovenými právem Evropského společenství.
6
 

Zde došlo k významné změně, jelikož VVI již nemůže v rámci hlavní činnosti 

provozovat vývoj, ale pouze výzkum (včetně jeho infrastruktury). Pokud by VVI měla 

zájem provozovat i vývoj, může tak činit, ale pouze v rámci tzv. „jiné činnosti“ a za 

podmínek stanovených zákonem. 

3.2. Založení a vznik veřejné výzkumné instituce 

Existují pouze dva subjekty, které mohou založit VVI. Jedná se o Českou republiku 

(stát) či některý z jejích územních samosprávních celků. V případě České republiky je pak 

zřizovatelem jeden ze tří následujících: 

- Ministerstvo, 

- Jiný ústřední správní orgán, 

- Akademie věd České republiky.
7
 

Veřejná výzkumná instituce vzniká ke dni zápisu do příslušného rejstříku, v tomto 

případě se jedná o úřední rejstřík veřejných výzkumných institucí vedený Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Návrh na zápis veřejné výzkumné instituce 

do rejstříku veřejných výzkumných institucí podává její zřizovatel Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy. Zákon stanovuje povinné náležitosti zřizovací listiny.  

Zřizovatel jmenuje ředitele (jako statutární orgán) a členy dozorčí rady (jako 

kontrolního orgánu zřizovatele).  

Mezi orgány VVI jsou řazeny: 

- Ředitel, 

- Rada instituce, 

- Dozorčí rada.  

                                                 

6
 Čl. 87 a 89 Smlouvy o založení Evropského společenství, ve znění pozdějších smluv. 

7
 Akademie věd ČR jako organizační složka České republiky. 
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Ředitel jedná samostatně v operativních věcech. U vybraných problémů
8
 

je vyžadována jeho součinnost s radou instituce, čímž je zajišťován dohled samosprávného 

orgánu na chod instituce a je implementován jeho vliv na tvorbu koncepcí a směrů rozvoje, 

současně však není omezena pravomoc ředitele při řízení VVI. [8] Ředitel je jmenován 

zřizovatelem na základě návrhu rady instituce (z výběrového řízení). 

Rada instituce je zákonem č. 341/2005 Sb. ustanovena nově. Rada instituce 

je odpovědná zejména za tvorbu vědecké koncepce instituce, zároveň má však významnou 

rozhodovací pravomoc v oblasti koncepce výzkumných aktivit. Další funkcí rady instituce 

je funkce exekutivní (např. co se týče otázek využití finančních prostředků VVI). [9] Rada 

instituce je volena vlastními výzkumnými pracovníky, spolu s ředitelem se podílí na řízení, 

přičemž jejich kompetence se vzájemně doplňují. [8] 

Dozorčí rada plní kontrolní a dohledovou funkci nad majetkem zřizovatele, jeho 

využíváním či využíváním získaných finančních prostředků. Dozorčí rada je odpovědna 

zřizovateli. Zřizovatel nemůže přímo zasahovat do činnosti VVI, avšak v součinnosti 

s dozorčí radou má zřizovatel dostatečnou kontrolu nad vloženým majetkem a nad 

dodržením účelu, pro který byla instituce zřízena. Je důležité upozornit, že některé 

majetkové úkony nejsou bez souhlasu zřizovatele, popř. dozorčí rady platné. 

VVI může přijímat vnitřní předpisy. Zákonem je stanoven jejich minimální rozsah 

– volení / jednací / organizační řád, vnitřní mzdový předpis, pravidla pro hospodaření 

s fondy, jednací řád dozorčí rady), přičemž je možné přijmout i další vnitřní předpisy nad 

rámec výše jmenovaných.  Způsob schvalování je taktéž stanoven jednotně zákonem.
9
 

3.3. Hospodaření a rozpočet veřejné výzkumné instituce 

Činnost instituce je členěna na tři základní okruhy – hlavní, další a jinou. Pro tyto 

činnosti platí následující pravidla (stanovena zákonem): 

- Jednotlivé činnosti musí být vedeny odděleně, tj. i náklady a výnosy musí být 

sledovány pro každou činnosti separátně. 

                                                 

8
 Problémy z okruhu hospodaření, rozpočtu, vnitřních předpisů. 

9
 S výjimkou jednacího řádu dozorčí rady, který je na rozdíl od ostatních schvalován zřizovatelem, nikoliv  

radou instituce.  
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- Zatímco hlavní činnost může být ztrátová, u další a jiné činnosti toto není 

zákonem povoleno. V opačném případě musí být další či jiná činnost ukončena 

– případná úhrada ztráty by mohla případně ohrozit fungování hlavní činnosti 

(z toho vyplývá, že VVI není oprávněna realizovat takové víceleté akce, které 

jsou v prvním roce ztrátové).  

- Na rozdíl od hlavní činnosti, další a jiná činnost může být realizována pouze 

za účelem dosažení efektivnějšího využití majetku a lidských zdrojů. 

- Další a jiná činnost nesmí být hrazena z veřejných prostředků určených 

na podporu výzkumu.  

Smyslem zejména prvních dvou výše uvedených pravidel je zajištění větší 

transparentnosti při využívání majetku svěřeného zřizovatelem
10

 a zároveň ochrana 

ve smyslu včasného rozpoznání, resp. jasné identifikace případných ztrátových oblastí. 

Významným dopadem zákona č. 341/2005 Sb. je přechod majetku (movitého 

i nemovitého) do vlastnictví veřejné výzkumné instituce. Je však nutné vycházet ze zásady, 

že veškerý majetek vložený zřizovatelem musí sloužit především hlavní činnosti, 

tj. výzkumu (případně další či jiné činnosti). K ostatním typům činnosti může být využit 

pouze za předpokladu, že hlavní činnost tak nebude ani ohrožena, ani omezena. 

Zřizovatel může kromě majetku převést na základě zřizovací listiny taktéž závazky 

související se vkládaným majetkem
11

 (max. však do výše 20% tohoto majetku).  

Veřejná výzkumná instituce sestavuje vyrovnaný rozpočet na kalendářní rok, 

do kterého zahrnuje náklady a výnosy související s hlavní, další a jinou činností. 

To znamená, že instituce je oprávněna provozovat další činnost, která ve své povaze není 

výzkumem, i přesto je však financována z veřejných prostředků (tj. jedná se o činnost pro 

zřizovatele, na kterou je poskytnuta dotace či je realizována formou veřejné zakázky – 

např. zpracování odborného stanoviska, zajištění školení). [8] 

                                                 

10
 Jedná se o „normální“ stav, který je u veřejných podniků v Evropské unii vyžadován. 

11
 Ze zákona není vyžadován souhlas věřitele, zřizovatel však ručí za splnění závazků, které byly na instituci 

převedeny. 
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I přesto, že VVI může realizovat zisk, je tento vždy využit pouze k podpoře hlavní 

činnosti (a to až za předpokladu, resp. podmínky uhrazení ztráty z minulých let 

a po odvodu do zákonem stanovených fondů). Toto ustanovení, kromě toho, že zajišťuje 

charakter VVI jako neziskové organizace, taktéž zabezpečuje soulad s pravidly 

hospodářské soutěže a podmínkami pro poskytování veřejné podpory.[8]  

Výnosy se mají na mysli zejména finanční prostředky z: 

- podpory výzkumné organizace na základě jí dosažených výsledků nebo 

projektů výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků, 

- podpory hlavní nebo další činnosti z jiných než veřejných prostředků, 

- majetku, 

- přijatých darů a dědictví, 

- dotací na další činnost z veřejných prostředků, 

- jiné činnosti. 

Náklady pak tvoří především náklady na hlavní, další a jinou činnost. 

VVI tvoří dle § 23 zákona č. 341/2005 Sb. následující fondy: 

1. Rezervní fond, 

2. Fond reprodukce majetku, 

3. Fond účelově určených prostředků, 

4. Sociální fond. 

Fondy jsou tvořeny z různých prostředků a využívány pouze na vymezené účely. 

Následující tabulka č. 3 uvádí přehled zdrojů jednotlivých typů fondů a omezení jejich 

použití. 
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Tabulka 3: Fondy tvořené veřejnou výzkumnou institucí, jejich financování a využití [3] 

Fond Zdroj Využití prostředků 

1. REZERVNÍ FOND Příděl finančních prostředků ve výši 

nejméně 5% ze zisku běžného 

účetního období po zdanění, peněžní 

dary (s výjimkou peněžních darů 

účelově určených).  

Úhrada ztráty / sankcí / nákladů 

hlavní činnosti nezajištěných 

výnosy, krytí dočasného 

nedostatku finančních prostředků, 

doplnění fondu reprodukce 

majetku po schválení radou 

instituce, jiné výdaje, které 

mimořádně schválí zřizovatel a 

dozorčí rada. 

2. FOND REPRODUKCE 

MAJETKU 

Finanční prostředky ve výši účetních 

odpisů dlouhodobého majetku, příděl 

ze zisku, peněžní dary určené na 

pořízení a technické zhodnocení DM, 

výnosy z prodeje DM, peněžní 

prostředky přijaté na pořízení a 

technické zhodnocení DM / na 

sdružení prostředků k pořízení DM, 

peněžní prostředky rezervního fondu, 

jejichž převod do fondu reprodukce 

majetku schválila rada instituce. 

Pořízení krátkodobého i 

dlouhodobého majetku, 

financování oprav a udržování 

dlouhodobého i krátkodobého 

majetku, technické zhodnocení 

DM, sdružování prostředků na 

pořízení DM s jinou institucí, 

úhrada splátek úvěrů a půjček na 

pořízení DM.  

 

3. FOND ÚČELOVĚ 

URČENÝCH 

PROSTŘEDKŮ 

Účelově určené: peněžní dary 

s výjimkou darů určených na pořízení 

a technické zhodnocení DM / peněžní 

prostředky ze zahraničí / veřejné 

prostředky včetně prostředků účelové 

a institucionální podpory výzkumu, 

vývoje a inovací z veřejných 

prostředků, které nemohly být VVI 

efektivně použity v rozpočtovém 

roce, ve kterém jí byly poskytnuty. 

Pouze na účel, ke kterému byly 

poskytnuty. 

4. SOCIÁLNÍ FOND  Základní příděl ve výši 2% z ročního 

objemu nákladů VVI zúčtovaných na 

mzdy, náhrady mzdy a odměny za 

pracovní pohotovost, a příděl ze 

zisku. 

Dle vnitřního předpisu instituce. 
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Veřejná výzkumná instituce je v rámci účetních jednotek řazena mezi právnické 

osoby, jejichž hlavní činností není podnikání. V zákonu č. 341/2005 Sb., o veřejných 

výzkumných institucích, dále není upravena otázka kontrolní činnosti, daňové otázky 

či rozpočtová pravidla, které se řídí v prvním případě primárně zákonem č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a v ostatních případech obecně platnou právní 

úpravou.  

Veřejná výzkumná instituce je povinna vést evidenci nákladů projektů výzkumu, 

vývoje a inovací, má povinnost sestavit účetní závěrku a mít ji ověřenou auditorem. 

VVI má povinnost každoročně vypracovat výroční zprávu o svém působení, která 

musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti. Tato zpráva musí být vypracována 

a po schválení radou instituce zveřejněna (nejpozději do 6 měsíců po skončení 

hodnoceného období). Zveřejnění je nutné skrze uložení ve sbírce listin rejstříku veřejných 

výzkumných institucí a zároveň prostřednictvím veřejné informační sítě. 

3.4. Zrušení a zánik veřejné výzkumné instituce 

Zrušení VVI předchází jejímu zániku a je stanoveno zákonem – v zásadě jsou 

možné dva v praxi fungující způsoby – s likvidací a bez likvidace. 

Principy zrušení VVI jsou obdobné jako v obchodním zákoníku, případně se zákon 

č. 341/2005 Sb. na tento odkazuje. Jelikož se však jedná o specifický typ právnické osoby 

veřejnoprávního charakteru, existují i zde některé výjimky. [8] 

Veřejná výzkumná instituce může být zrušena: 

- rozhodnutím zřizovatele; 

- uplynutím doby, na kterou byla zřízena;  

- dosažením účelu, pro který byla zřízena;  

- rozhodnutím soudu (ke dni stanoveným v rozhodnutí zřizovatele či dnem 

stanoveným v rozhodnutí soudu). 

Zánik veřejné výzkumné instituce nastává ke dni výmazu veřejné výzkumné 

instituce z rejstříku veřejných výzkumných institucí.  
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4. Rozdíly právních forem příspěvková organizace a veřejná 

výzkumná instituce 

V této kapitole jsou postupně popsány zásadní důvody, které zákonodárce vedly 

k představení návrhu zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. V další 

části jsou pak podrobně rozebrány jednotlivé rozdíly mezi dvěma výše diskutovanými 

právními formami a v poslední části této kapitoly je uveden příklad jedné 

z transformovaných institucí - Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (dále 

jen ÚOCHB). 

4.1. Důvody transformace SPO na VVI 

Smyslem celé transformace státních příspěvkových organizací na veřejné 

výzkumné instituce je vytvoření příznivějších institucionálních podmínek pro rozvoj 

výzkumu a vývoje. 

V důvodové zprávě č. 341/2005 ze dne 7. 1. 2005 k zákonu č. 341/2005 Sb., 

o veřejných výzkumných institucích jsou uvedeny zásadní body, z nichž vyplývá 

omezenost původní právní úpravy subjektů zabývajících se vědou a výzkumem v České 

republice, tj. státních příspěvkových organizací.  

Mezi tato omezení původní právní úpravy lze řadit zejména následující: 

1. V ostatních členských zemích Evropské unie neexistuje právnická osoba obdobného 

typu jako státní příspěvková organizace. Hlavní omezení přitom spočívají v absenci 

možnosti vlastnit majetek a nemožnost ručit za své závazky. Jelikož v ostatních 

členských zemích Evropské unie právnické osoby nemají výše uvedené omezení 

(ve většině případů se jedná o samostatné právnické osoby či organizační složky 

státu), může právě tento fakt způsobovat problémy při přímé spolupráci 

se zahraničními vědeckovýzkumnými institucemi, stejně tak jako v účasti 

v konsorciích při řešení projektů realizovaných Evropskou unií či jiných 

(obdobných) aktivitách v rámci Evropského výzkumného prostoru.  

2. Zákonem (č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích) je stanoveno, že u státních příspěvkových organizací lze jejich 

strukturu měnit pouze zvláštním právním předpisem, avšak zrušit ji může zřizovatel 
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kdykoliv, tj. nemusí být brán zřetel na dosažené výsledky dané organizace 

ve výzkumu a vývoji. 

3. Problém ve spolupráci zejména se soukromým (podnikatelským) sektorem 

či vysokými školami způsobuje fakt, že hlavní činnost státních příspěvkových 

organizací je vymezena zvláštním zákonem jejich zřizovateli – dříve se tyto 

organizace zřizovaly přímo za účelem splnění nějakého úkolu v oblasti působnosti 

jejich zřizovatele. Lze tedy konstatovat, že současná právní úprava tak kromě toho, 

že ztěžuje další fungování těchto organizací v oblasti spolupráce s jinými 

organizacemi, může taktéž zpomalovat další rozvoj těchto organizací v oblasti 

výzkumu a vývoje. Dále, vzhledem k výše uvedenému faktu, ve srovnání s jinými 

organizacemi působícími ve výzkumu a vývoji jsou státní příspěvkové organizace 

omezeny ve své samostatnosti při rozhodování o zaměření své činnosti, stejně tak 

jako povaha uspořádání vnitřních orgánů ne zcela odpovídá specifikům oblasti vědy 

a výzkumu. 

4. Současná pravidla neumožňují veřejnou kontrolu nakládání s neveřejnými 

finančními prostředky, tj. s těmi finančními prostředky, které by měly tvořit 

značnou část rozpočtu výzkumných institucí (stejně jako je tomu v zahraničí, kde 

právě průhlednost nakládání s finančními prostředky – ať již veřejnými 

či neveřejnými – je základním předpokladem pro účast soukromých subjektů v roli 

investorů financování vědy, výzkumu či vývoje). V současnosti je umožněn pouze 

ekonomický dohled zřizovatele na to, jak příslušná příspěvková organizace využívá 

či nevyužívá svěřené finanční prostředky (tj. investiční, neinvestiční, mzdové, 

apod.). [4] 

Z výše uvedených bodů vyplývá, že veřejná výzkumná instituce se jeví jako 

vhodnější forma zejména u resortních výzkumných ústavů, které do roku 2006 měly formu 

státní příspěvkové organizace. 

Hlavním problémem byl fakt, že právní forma státní příspěvkové organizace byla 

koncipována jako forma univerzální a pro všechny oblasti, tj. nejen pro vědu a výzkum, ale 

i např. kulturu, zdravotnictví či vzdělávání (aj.). Z tohoto důvodu tak v rámci původních 

právních předpisů nemohla být pouze změněna či upravena podrobněji. Vznik nové právní 
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formy vytvořené pouze za účelem zkvalitnění fungování vědy a výzkumu jakožto 

specifické oblasti naopak umožnil podrobnější právní úpravu se zaměřením na tuto oblast. 

Veřejná výzkumná instituce jako nová právní forma pro specifickou oblast 

výzkumu a vývoje umožňuje danému subjektu mít plnou právní subjektivitu a vlastní 

majetek (se stanovením podmínek s jeho nakládáním). Nemožnost vlastnit majetek 

u státních příspěvkových organizací způsobovala značné problémy především v oblasti 

výzkumných zakázek velkého rozsahu (zadavatelé těchto zakázek totiž velmi často 

vyžadovali jasné majetkové vztahy). 

Strategický dokument Úřadu vlády ČR, Národní politika vědy a výzkumu na léta 

2004-2008, uvádí, že veřejné výzkumné instituce mají obdobné postavení jako veřejné 

vysoké školy a i jejich činnost se bude rozvíjet obdobně. [10] 

4.2. Hlavní změny při přechodu SPO na VVI 

V souvislosti s přechodem z právní formy SPO na právní formu VVI lze hovořit 

zejména o následujících změnách: 

- postavení na trhu a změna obchodních vztahů, 

- vedení účetnictví (systém evidence, účtování a odepisování majetku), povinnost 

auditu, 

- vlastní jmění, fondy, daně, cestovné, odměňování zaměstnanců. [6] 

1. Zákonná úprava: 

- Zákon o VVI: VVI se ve všech závazkových vztazích řídí obchodním zákoníkem. 

- Zákon o účetnictví a daňové zákony: VVI je neziskovou organizací (jako např. 

veřejné vysoké školy). 

- Zákoník práce: odměňování pracovníků funguje na odlišné bázi oproti SPO. 

- Zákon o finanční kontrole: určuje proces schvalování a následné kontroly čerpání 

veřejných prostředků. 
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2. Účetnictví: 

VVI se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

VVI je řazena mezi jiné právnické osoby, jejichž hlavní činností není podnikání, proto 

se VVI dále řídí vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše 

jmenovaného zákona. 

O způsobilých nákladech projektu výzkumu, vývoje a inovací vede veřejná 

výzkumná instituce oddělenou evidenci a v rámci této evidence sleduje náklady hrazené 

z institucionální nebo účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků 

podle zvláštních právních předpisů. [6] 

3. Majetek: 

Systém účtování majetku není zákonem o VVI upraven. Zatímco SPO se řídily 

vyhláškou č. 505/2002 Sb., VVI se řídí zákonem o účetnictví, následně vyhláškou 

č. 504/2002 Sb. 

Významné rozdíly v účtování a evidenci majetku VVI oproti SPO jsou zejména v: 

stanovení hranic dlouhodobého a drobného majetku, evidenci drobného majetku, způsobu 

oceňování majetku, systému odepisování a účtování o odpisech majetku. Oproti SPO má 

VVI navíc možnost stanovit cenovou hranici pro zařazení majetku jako majetku 

dlouhodobého: 

o Nově pořízený drobný majetek není uváděn do rozvahy, pořízení majetku 

z investiční dotace se účtuje prostřednictvím Fondu reprodukce majetku. 

o SPO měla pouze příslušnost k hospodaření s majetkem České republiky (tj. na 

rozdíl od VVI nevlastnila majetek), jeho vlastníkem byl stát, a byl kryt fondem 

dlouhodobého majetku. Finanční fondy tak musely být kryty finančními prostředky 

– touto cestou bylo možné zajistit, aby cizí zdroje byly použity pouze 

na financování oběžných aktiv. Oproti tomu VVI disponuje vlastním majetkem, 

se kterým může libovolně nakládat. Tímto faktem se VVI přibližuje fungování 

klasické soukromé organizace. Následující tabulka přibližuje rozdíl ve způsobu 

krytí majetku mezi VVI a SPO. [6] 

 



Karel Šobíšek: Rozdíly mezi příspěvkovou organizací a veřejnou výzkumnou institucí 

2012  21 

Tabulka 4: Krytí majetku u veřejné výzkumné instituce a příspěvkové organizace [6] 

 AKTIVA PASIVA 

Veřejná výzkumná 

instituce 

Dlouhodobý majetek Fond dlouhodobého majetku 

Finanční prostředky Finanční fondy 

Ostatní aktiva Cizí zdroje 

Státní příspěvková 

organizace 
Majetek 

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 

(fondy, aj.) 

Cizí zdroje 

4. Účetní a daňové odpisy: 

Účetní odpisy, resp. způsob účtování je odlišný u VVI a SPO. Podstatou změny 

je zvyšování výnosů organizace o částku rovnající se odpisům majetku pořízeného 

z veřejných prostředků tak, aby zároveň docházelo ke zvyšování příjmů dané organizace 

(při přeměně SPO na VVI se veškerý nabytý majetek považoval za majetek pořízení pouze 

z veřejných prostředků).
12

 

Daňové odpisy jsou u VVI řešeny zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. 

Zatímco SPO odepisovala majetek pouze účetně, VVI odepisuje majetek, který vlastní 

a který je pořízen z nedotačních zdrojů. Odpisy se počítají pouze v roční výši. Majetek 

je vždy odepisován ze vstupní ceny (cena pořízení vč. dalších nákladů s pořízením daného 

majetku spojených). [6] 

5. Drobný majetek: 

Oproti SPO, VVI neuvádí nově pořízený majetek do rozvahy (dle vyhlášky 

č. 504/2002 Sb.). Nově pořizovaný majetek je účtován pouze do nákladů. 

6. Vlastní jmění: 

Při přeměně SPO na VVI se položka rozvahy Majetkové fondy stala položkou 

Vlastní jmění.  

                                                 

12
 Za veřejné prostředky, resp. zdroje jsou u VVI považovány zejména následující položky: dotace, granty od 

grantových agentur, prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu či z jiných finančních prostředků státu 

a finanční prostředky ze zahraničí. 
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7. Výsledek hospodaření: 

Všechny nerozpočtové (tj. v rozpočtu neplánované) výnosy či náklady v průběhu 

roku musela SPO neprodleně ohlásit svému zřizovateli, který pak rozhodl o způsobu 

s jejich naložením, resp. vypořádáním. Oproti tomu VVI s dosaženým výsledkem 

hospodaření nakládá dle svého uvážení, přičemž je ale povinna zisk po zdanění nejprve 

použít k úhradě případné ztráty z minulých období a zbývající určitou část rozdělit mezi 

zákonem stanovené fondy pro podporu hlavní činnosti. 

8. Fondy: 

Výčet fondů VVI a SPO je již uveden v předchozích kapitolách. Při přeměně PO na 

VVI přešel Fond kulturních a sociálních potřeb na Sociální fond, čímž došlo ke změně 

způsobu hospodaření s tímto fondem – oproti SPO si každá jednotlivá VVI může stanovit 

způsob nakládání s finančními prostředky v rámci tohoto fondu, a to skrze svůj vnitřní 

předpis. Některé fondy SPO byly při přeměně na VVI zrušeny (fond dlouhodobého 

majetku, fond oběžných aktiv, fond odměn). 

9. Daně: 

Daň z příjmů: VVI je povinna danit veškeré příjmy s výjimkou investičních 

transferů a příjmů z úroků z vkladů na běžném účtu, a to z toho důvodu, že nebyla 

založena za účelem podnikání (navíc – oproti jiným neziskovým organizacím – má 

zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů stanovena 

zvláštní pravidla).  

Daň z nemovitosti: Jelikož SPO nevlastnila majetek (měla pouze příslušnost 

k hospodaření se státním majetkem), nemohla z něj ani odvádět daně. Oproti tomu VVI, 

která vlastní majetek, je osvobozena od daně z nemovitosti. Poplatníkem se stává pouze 

v případě, pokud pozemky/stavby pronajímá jiným subjektům, které nejsou organizační 

složkou státu (popř. obce, kraje) nebo PO a vysokým školám či pokud pozemky/stavby 

slouží podnikatelské činnosti.  

10. Cestovné: 

Cestovní náhrady jsou upraveny zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce. 

Zatímco SPO se řídila při výpočtu cestovních náhrad dle Hlavy III (oblast státní správy), 
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VVI se řídí Hlavou II (nestátní a podnikatelská sféra). Zatímco Hlava II je benevolentnější, 

Hlava III udává jasná pravidla pro zacházení s cestovními náhradami.
13

 Hlavní problém 

spočívá v tom, že v současnosti není zákonem upraveno, do jaké Hlavy VVI spadá – výše 

uvedené dělení je pouze logickým odvozením vyplývajícím ze zaběhnutého dělení. U VVI 

tedy bude vždy záležet na tom, jaké hodnoty náhrad jsou sepsány v kolektivní smlouvě. [6] 

11. Odměňování zaměstnanců: 

SPO se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost 

v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, VVI se řídí zákonem 

č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku. Zatímco 

tedy SPO je povinna řídit se tabulkovou mzdou danou zákonem, VVI se řídí interním 

mzdovým předpisem. V praxi to tedy znamená větší možnosti pro odměňování vědeckých 

a výzkumných pracovníků. 

12. Audit: 

Oproti SPO je VVI povinna mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem. Důvodem 

je větší nezávislost VVI oproti SPO. Výběr auditora je nutno schválit dozorčí radou. 

4.3. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. 

Pro objasnění výše uvedených rozdílů mezi SPO a VVI je v této práci využito 

příkladu jedné z organizací, jejíž právní forma byla transformována k 1. 1. 2007 ze státní 

příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci. Jedná se o Ústav organické 

chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i. (dále jen „ÚOCHB“). 

4.3.1. Vznik a vývoj 

ÚOCHB byl ustanoven usnesením III. zasedání prezídia Československé akademie 

věd ze dne 30. 1. 1960 jako pokračovatel ústavu založeného v roce 1953. Ústav se stal 

ve smyslu §18 odstavce 2 zákona č. 283/1992 Sb., pracovištěm Akademie věd České 

republiky s účinností ke dni 31. 12. 1992.  

                                                 

13
 Příklad z praxe: VVI postupuje dle Hlavy II a může snížit stravné až o 70%, SPO řídící se dle Hlavy III je 

toto stravné povinna o 70% snížit. 
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Účelem zřízení pracoviště je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti 

organické chemie a biochemie a v příbuzných vědních disciplínách, vyhledávání možností 

využití jeho výsledků a jejich aplikace. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje 

doktorské studium a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí 

mezinárodní spolupráci. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název:   Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. 

Sídlo:   Praha 6, Flemingovo náměstí 2, PSČ 166 10 

IČ:   61388963 

DIČ:   CZ61388963 

Právní forma:  Veřejná výzkumná instituce 

Zřizovatel:  Akademie věd České republiky (organizační složka státu) 

Ředitel:   RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. 

4.3.2. Změny v rámci transformace SPO na VVI 

V rámci organizační struktury došlo k přeměně základních organizačních jednotek. 

I přesto, že jak u SPO, tak u VVI jsou zaměstnanci zařazeni do jednotlivých organizačních 

jednotek dle výkonu své činnosti, nové organizační uspořádání VVI umožňuje jejich 

snadnější kontrolu a správu: 

- SPO: Mezi vědecko-ekonomické jednotky je řazena např. Biochemie, Přírodní látky; 

mezi ostatní organizační jednotky pak např. Útvar ředitele, Technickohospodářská 

správa, aj. 

- VVI: úkolem vědeckých skupin je výzkum a vývoj, vědecko-servisních skupin 

zajišťování infrastruktury a výzkum a vývoj v oblasti rozvoje a aplikace příslušné 

metody, servisní skupiny zajišťování infrastruktury.  

Tabulka 5: Organizační struktura ÚOCHB [13, 14, 15, 16, 17] 

SPO VVI 

Ředitel Ředitel 

Vědecká rada Rada pracoviště 

Shromáždění vědeckých pracovníků Dozorčí rada 

(+ poradní orgány ředitele = komise)  
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Tabulka 6: Základní organizační jednotky ÚOCHB [13, 14, 15, 16, 17] 

SPO VVI 

Vědecko-ekonomické jednotky (12) Vědecké skupiny 

Ostatní organizační jednotky (5) Vědecko-servisní skupiny 

 Servisní skupiny 

V současnosti podrobné organizační uspořádání ÚOCHB upravuje organizační řád, 

který je vydán ředitelem, a to po schválení Radou pracoviště. 

Vzhledem k tomu, že ÚOCHB jako VVI vlastní od roku 2007 majetek, s budovami 

a pozemky dle toho taktéž nakládá. Zatímco některé z nich byly prodány, jiné byly 

v průběhu od roku 2007 do majetku ÚOCHB zakoupeny. 

Tabulka 7: Údaje o majetku ve vlastnictví ÚOCHB [13, 14, 15, 16, 17] 

SPO (k 31. 12. 2006) 

Majetek ve vlastnictví státu, 

s nímž je ÚOCHB příslušný hospodařit: 

VVI (k 31. 12. 2010) 

Majetek ve vlastnictví ÚOCHB: 

Budovy (celkem 16) Budovy (celkem 10) 

Pozemky (celkem 23) Pozemky (celkem 21) 

Tabulka č. 8 zobrazuje stav dlouhodobého majetku ÚOCHB v letech 2006 – 2010. 

Je třeba si uvědomit, že hodnoty zde uvedené před transformací SPO na VVI (tj. v roce 

2006) nevykazují majetek ÚOCHB (ale majetek ve vlastnictví státu). Do konce roku 2006, 

kdy měla SPO pouze příslušnost hospodaření se státním majetkem. Celkově z vývoje 

od roku 2007 lze z nárůstu majetku usuzovat na příznivý hospodářský vývoj společnosti. 

 Tabulka 8: Přehled o stavu DHM a DNM ÚOCHB (v tis. Kč) [13, 14, 15, 16, 17] 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Software 10 418 10 763 6 741 6  033 6 008 

Drobný DNM 6 480 5 357 5 072 4 915 4 565 

Nedokončený DNM 60 2 027 19 0 0 

DNM CELKEM 16 958 18 147 11 832 10 948 10 573 

Oprávky k DNM -15 552 -14 962 -8 545 -8 472 -9 041 

Pozemky 32 511 32 511 30 435 33 415 38 896 

Stavby 135 818 229 765 250 502 308 772 409 608 
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Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 

488 407 620 139 677 342 693 887 844 922 

Drobný DHM 56 959 54 951 51 721 49 238 46 739 

Nedokončený DHM 97 075 67 074 82 078 70 949 136 706 

Poskytnuté zálohy na DHM 46 0 0 1 181 0 

DHM CELKEM 810 814 1 004 439 1 092 078 1 157 442 1 476 871 

Oprávky k DHM -353 162 -393 109 -437 847 -488 869 -546 287 

Finanční majetek 0,00 0,00 0,00 10 000 10 000 

Tabulka č. 9 hodnotí personální a mzdovou politiku ÚOCHB. Jelikož zákon o mzdě 

je ve srovnání se zákonem o platu mnohem benevolentnější, umožňuje tímto vnitřní 

mzdový předpis ÚOCHB vytvořit takové podmínky, které se mnohem více než dříve 

přibližují úrovni vyplácených mezd vědecko-výzkumným pracovníkům v zahraničí. Cílem 

této politiky je zamezit odlivu mladých českých vědců do zahraničí a zároveň umožnit 

získání vědeckých pracovníků ze zahraničí. V současné době v ÚOCHB pracuje 71 cizinců 

na pozici vědeckého či odborné pracovníka. 

K výše uvedenému zároveň napomáhá nový zákon o VVI, který umožňuje (oproti 

jiným právním subjektům) jednodušší zaměstnávání cizinců ze třetích zemí, a to zejména 

z administrativního pohledu. 

Tabulka 9: Údaje o stavu zaměstnanců ÚOCHB [13, 14, 15, 16, 17] 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Průměrný plat / mzda (v Kč) 29 785 33 731 35 163 35 692 36 511 

Přepočtený počet zaměstnanců (ks) 347,03 385,04 392,79 407,94 420, 34 

Tabulka č. 10 potvrzuje výše diskutovaný fakt o nárůstech vynaložených mzdových 

prostředků ve sledovaném období 2006-2010. 

Tabulka 10: Údaje o vynaložených mzdových prostředcích dle kategorií zaměstnanců ÚOCHB (v Kč) [13,17] 

 2006 2010 % změna 

Vědecký pracovník (kat. 1) 42 472 50 890 119,8 

Odborný pracovník (kat. 2) 27 426 28 470 103,8 

Odborný pracovník (kat. 3) 33 535 37 730 112,5 

Odborný pracovník (kat. 4) 19 741 22 600 114,5 
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TH pracovník (kat. 7) 24 811 34 050 137,2 

Dělník (kat. 8) 17 838 20 360 114,1 

Provozní pracovník (kat. 9) 13 350 14 950 112,0 

Tabulka č. 11 znázorňuje přehled jednotlivých typů fondů SPO a VVI. Z tabulky 

jasně vyplývá, že Fond odměn byl k 31. 12. 2006 zrušen a musel být plně vyčerpán. Oproti 

tomu Fond kulturních a sociálních potřeb byl transformován do Sociálního fondu, a to 

včetně zůstatku na fondu. Dále je z tabulky patrno, že k 1. 1. 2007 byl nově založen Fond 

účelově určených prostředků. 

Tabulka 11: Údaje o stavu fondů ÚOCHB (v tis. Kč) [13, 14, 15, 16, 17] 

 2006 2007 2008 2009 2010 

 k 1.1. k 31.12. k 1.1. k 31.12. k 31.12. k 31.12. k 31.12. 

Fond odměn 14 528 0 --- --- --- --- --- 

Fond kulturních a 

sociálních potřeb 

3 531 4 376 --- --- --- --- --- 

Sociální fond --- --- 4 376 5 870 7 277 7 690 7 951 

Fond rezervní 213 322 286 414 286 414 417 890 633 626 1 005 791 1 072 076 

Fond reprodukce 

majetku 

71 333 39 514 39 514 69 756 227 653 242 059 617 839 

Fond účelově určených 

prostředků 

--- --- 0 6 747 13 830 53 088 63 935 

SPO měla povinnost sestavit vyrovnaný rozpočet - nepředpokládala se ztráta, ani 

zisk. Pokus k zisku došlo, měl zřizovatel ze zákona možnost nárokovat přebytek kladného 

hospodářského výsledku. Oproti tomu VVI kladný výsledek hospodaření rozděluje 

do fondů, nejčastěji se jedná o Rezervní fond (ze zákona se jedná o min. 5%) a Fond 

reprodukce majetku.  

Tabulka č. 12 znázorňuje vývoj výsledku hospodaření ÚOCHB a rozdělení zisku 

mezi výše uvedené fondy. Od roku 2008 se kladný hospodářský výsledek rozděluje mezi 

tyto dva fondy bezezbytku, výjimku tvořil pouze rok 2007, kdy byly teprve vytvářeny 

vnitřní postupy pro utváření fondů. 

ÚOCHB dosahuje kladného hospodářského výsledku už od roku 2002 s tím, 

že nejvýznamnější podíl na něm má výzkum prof. Antonína Holého a jeho týmu. 
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Tabulka 12: Údaje o stavu hospodářského výsledku a fondů ÚOCHB (v tis. Kč) [13, 14, 15, 16, 17] 

Rok Hospodářský 

výsledek 

(v tis. Kč) 

Rezervní fond 

 

(v tis. Kč) 

Fond reprodukce 

majetku 

(v tis. Kč) 

2007 419 240 399 240 20 000 

2008 453 513 374 459 80 000 

2009 666 217 600 000 66 217 

2010 720 805 684 764 36 041 

4.3.3. Rozhovor 

V následujícím textu je uveden věcný přepis rozhovoru s paní Boženou 

Petschovou, zástupkyní ředitele pro ekonomiku ÚOCHB AV ČR, v.v.i. Rozhovor byl 

zaměřen na změny ve fungování této instituce po přechodu z právní formy SPO na VVI.  

Z rozhovoru jasně vyplynulo, že VVI jako nástupnická právní forma SPO je pro 

vědecko-výzkumná pracoviště z hlediska systému fungování a spolupráce s jinými 

subjekty optimálnější. 

1) Jaké vidíte hlavní výhody přeměny SPO na VVI? 

Hlavní výhodou je bezesporu fakt, že se díky této přeměně právní forma VVI 

naprosto přiblížila klasické formě právnické osoby, která byla zřízena za účelem dosažení 

zisku. Tato skutečnost výrazně napomáhá v konkurenčním boji ve výběrových řízeních 

na získávání grantů.  

Oproti nynějšímu stavu, byla právní forma příspěvkové organizace v cizině, kromě 

Slovenska - kde byla situace stejná, naprosto nesrozumitelná.  

Další velkou výhodou je narovnání majetkoprávních vztahů v oblasti nemovitostí 

a to tak, že všechen majetek byl dříve ve vlastnictví státu a my, jako příspěvková 

organizace, jsme měli pouze příslušnost s jeho hospodařením – nyní můžeme ručit za své 

případné závazky a to nám dovoluje bezprostřední spolupráci s vysokými školami 

a s jinými tuzemskými a zahraničními výzkumnými centry. 

2) Zvýšila se, či naopak klesla, administrativní náročnost chodu instituce po přeměně? 

Mohu potvrdit, že částečně administrativní náročnost opravdu klesla.  
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Jde hlavně o možnosti zaměstnání vědeckých a odborných pracovníků ze třetích 

zemí, dále se jedná o zjednodušení v daňové oblasti.  

Dalším kladem je jednodušší komunikace s naším zřizovatelem, se kterým není 

VVI v tak úzké vazbě, jako byla SPO, a to zejména v oblasti jejího rozpočtu, výkaznictví 

a následně především zrušení mzdových limitů – odpadla administrativní starost s hlídáním 

možného překročení těchto daných limitů.  

Dále se jedná o možnosti získávání úvěrů a možnosti ručení svým majetkem – 

i když až po schválení Dozorčí radou a zřizovatelem. Této možnosti lze kupříkladu využít 

při získání projektů z rozpočtu EU s finanční spoluúčastí příjemců dotací. 

3) Je dle Vašeho názoru něco nedostatečně dořešené a bylo by potřeba dořešit? 

Samozřejmě nemohu říci, že transformace státní příspěvkové organizace 

na veřejnou výzkumnou instituci proběhla naprosto hladce a bez problémů. Tyto 

nedostatky však byly zejména způsobeny, i přes všechny zdlouhavé přípravy, především 

nutností přechodu z jednoho typu organizace na druhý v podstatě přes noc.  

Myslím si ale, že vzhledem k tomu, že veřejná výzkumná instituce je v činnosti 

už více jak pět let, jsou všechny menší nedostatky této právnické formy postupem času 

vyřešeny. 

4) Polepšila si instituce v souvislosti s přeměnou SPO na VVI po finanční stránce? 

 Ano. Za nemalou zmínku například stojí fakt, že SPO byla financována příspěvkem 

zřizovatele a byla povinna sestavit vyrovnaný rozpočet. V případě dosažení zlepšeného 

hospodářského výsledku byl zřizovatel oprávněn snížit příspěvky v následujících letech, 

a to pokud nebyl zlepšený hospodářský výsledek použit na uhrazení případného 

zhoršeného hospodářského výsledku z let minulých. Oproti tomu VVI je tento zisk 

po zdanění předmětem přídělu do fondů VVI. 
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5. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat právní formy státní příspěvkové 

organizace a veřejné výzkumné instituce a detailně vyhodnotit rozdíly mezi nimi, resp. 

popsat rozdíly, které nastaly v rámci transformace některých vědecko-výzkumných 

pracovišť z právní formy státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci 

s využitím příkladu Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v.v.i.  

K teoretickému rozboru právních forem státní příspěvkové organizace a veřejné 

výzkumné instituce bylo použito veřejně dostupných informačních zdrojů, zejména zákonu 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 341/2005 Sb., o veřejných 

výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů. 

Mezi hlavní rozdíly těchto dvou diskutovaných právních forem patří především: 

systém účtování a evidence majetku, nakládání s výsledkem hospodaření, způsob 

hospodaření s fondy, odměňování zaměstnanců, majetkové vztahy organizace 

a zřizovatele. Je však důležité podotknout, že transformace státní příspěvkové organizace 

na veřejnou výzkumnou instituci byla administrativně náročná zejména pro technicko-

ekonomické úseky těchto organizací, pro vědecké pracovníky byl zásadní změnou pouze 

fakt, že od roku 2007 nepobírají plat, ale mzdu a mají větší šanci či možnost získat 

či se účastnit mezinárodních projektů. Administrativní náročnost je jedním z mála bodů, 

které lze i nové právní formě vytknout. Do budoucna by bylo vhodné se cíleně zaměřit 

na snížení administrativní zátěže veřejné výzkumné instituce, čímž by došlo 

i k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků do ní vložených.     

I tak však po více jak pěti letech činnost právní formy veřejné výzkumné instituce 

lze konstatovat, že tento přechod byl krokem správným směrem, což potvrzuje i rozhovor 

se zástupkyní ředitele pro ekonomiku Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. 

Veřejná výzkumná instituce ve své současné podobě nyní více odpovídá zažité formě 

právnické osoby, která byla zřízena za účelem podnikání a dosahování zisku. Mezi další 

výhody lze zařadit především větší samostatnost při provádění vědy a výzkumu, širší 

možnost spolupráce zejména s vysokými školami (ale i soukromými subjekty), či větší 

transparentnost při využívání veřejných finančních prostředků – to vše zvyšuje její 

konkurenceschopnost mezi ostatními subjektu na poli vědy a výzkumu. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Seznam SPO, které ke dni 1. 1. 2007 byly transformovány na VVI (dle jednotlivých zřizovatelů, 

celkem 81 subjektů) 

Ministerstvo dopravy: Centrum dopravního výzkumu 

Ministerstvo práce a sociálních věcí: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 

 Výzkumný ústav bezpečnosti práce 

Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy: 

Centrum pro studium vysokého školství 

Ministerstvo zahraničních věcí: Ústav mezinárodních vztahů 

Ministerstvo zdravotnictví: Psychiatrické centrum Praha 

 Institut zdravotní politiky a ekonomiky 

Ministerstvo zemědělství: Výzkumný ústav rostlinné výroby 

 Výzkumný ústav živočišné výroby 

 Výzkumný ústav veterinárního lékařství 

 Výzkumný ústav potravinářský v Praze 

 Výzkumný ústav zemědělské techniky 

 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 

 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 

Ministerstvo životního prostředí: Česká geologická služba 

 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 

zahradnictví 

 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. 

 Český hydrometeorologický ústav 

Český úřad zeměměřický a 

katastrální: 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost: Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany 

Akademie věd České republiky: Archeologický ústav AV ČR, Brno  

 Archeologický ústav AV ČR, Praha 

 Archiv AV ČR  

 Astronomický ústav AV ČR  

 Biofyzikální ústav AV ČR  

 Botanický ústav AV ČR  

 Entomologický ústav AV ČR  

 Etnologický ústav AV ČR  

 Filozofický ústav AV ČR  

 Fyzikální ústav AV ČR  

 Fyziologický ústav AV ČR  

 Geofyzikální ústav AV ČR  

 Geologický ústav AV ČR  

 Historický ústav AV ČR  

 Hydrobiologický ústav AV ČR  

 Knihovna AV ČR 

 Masarykův ústav AV ČR 

 Matematický ústav AV ČR 
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 Mikrobiologický ústav AV ČR 

 Národohospodářský ústav AV ČR 

 Orientální ústav AV ČR 

 Parazitologický ústav AV ČR 

 Psychologický ústav AV ČR 

 Slovanský ústav AV ČR 

 Sociologický ústav AV ČR 

 Středisko společných činností AV ČR 

 Ústav analytické chemie AV ČR 

 Ústav anorganické chemie AV ČR 

 Ústav biologie obratlovců AV ČR 

 Ústav dějin umění AV ČR 

 Ústav ekologie krajiny AV ČR 

 Ústav experimentální botaniky AV ČR 

 Ústav experimentální medicíny AV ČR 

 Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR 

 Ústav fyziky atmosféry AV ČR 

 Ústav fyziky materiálů AV ČR 

 Ústav fyziky plazmatu AV ČR 

 Ústav geoniky AV ČR 

 Ústav chemických procesů AV ČR 

 Ústav informatiky AV ČR 

 Ústav jaderné fyziky AV ČR 

 Ústav makromolekulární chemie AV ČR 

 Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR 

 Ústav molekulární genetiky AV ČR 

 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR 

 Ústav pro českou literaturu AV ČR 

 Ústav pro elektrotechniku AV ČR 

 Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 

 Ústav pro jazyk český AV ČR 

 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 

 Ústav přístrojové techniky AV ČR 

 Ústav půdní biologie AV ČR 

 Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR 

 Ústav státu a práva AV ČR 

 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 

 Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR 

 Ústav teorie informace a automatizace AV ČR 

 Ústav termomechaniky AV ČR 

 Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR 

Jihomoravský kraj: Ústav archeologické památkové péče Brno 

Ústecký kraj: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 

příspěvková organizace 

Zdroj: Příloha č. 1 k zákonu 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích 
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