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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

 
 

V Praze dne 14. října 2019 
MSMT-32990/2019-3 

  
 

R O Z H O D N U T Í 

 
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") jako věcně příslušný správní orgán 
podle § 30b odst. 2 a 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o veřejných výzkumných institucích“), a § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo takto: 
 

s c h v a l u j e 
 

Národní technickou knihovnu, IČO: 613 87 142, se sídlem Technická 2710/6, 160 80 Praha 6, 
 

 
pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, 

a to na dobu pěti let od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 

Dne 20. září 2019 ministerstvo obdrželo žádost Národní technické knihovny, se sídlem Technická 
2710/6, 160 80 Praha 6, č. j.: NTK/194/2019-1, o schválení pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích 
zemí. 

V žádosti byly uvedeny v souladu s § 30b odst. 1 ve spojení s §30e odst. 2 zákona o veřejných 
výzkumných institucích tyto údaje: název výzkumné organizace, její identifikační číslo a sídlo. K žádosti bylo 
přiloženo čestné prohlášení o plnění závazků vyplývajících z § 30a odst. 1 písm. b) a c) zákona o veřejných 
výzkumných institucích a doklad o dosažení vlastních výsledků ve výzkumu prováděném na území České 
republiky.  

Žadatel je právnickou osobou se sídlem v členském státě Evropské unie, která provádí na území 
České republiky výzkum vymezený 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. Takový žadatel k žádosti o schválení pro 
přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí předkládá podle ustanovení § 30e odst. 2 zákona 
o veřejných výzkumných institucích ověřenou kopii zřizovací nebo zakládací listiny, společenské smlouvy, 
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stanov nebo jiné zakladatelské listiny, kde je uveden jako předmět činnosti výzkum, a některou z těchto 
listin:  

1. platné rozhodnutí poskytovatele o poskytnutí institucionální podpory podle zákona o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 
2. doklad o uplatnění nároku na odpočet výdajů vynaložených na realizaci projektu výzkumu ze základu 
daně podle zvláštního právního předpisu, nebo 
3. doklad o dosažení vlastních výsledků ve výzkumu prováděném na území České republiky. 

K žádosti nebyla přiložena ověřená kopie zřizovací listiny dle § 30e odst. 2 písm. a) zákona 
o veřejných výzkumných institucích. Vzhledem k tomu, že žadatel je příspěvkovou organizací zřízenou 
ministerstvem, je originál zřizovací listiny uložen na ministerstvu. Podle něj ministerstvo ověřilo, že výzkum 
je předmětem činnosti žadatele.  

Ministerstvo posoudilo předloženou žádost o schválení pro přijímání výzkumných pracovníků 
ze třetích zemí, údaje v žádosti a přiložených dokladech ověřilo v informačním systému výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací a v seznamu výzkumných organizací podle § 33a zákona o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a shledalo, že byly splněny zákonné podmínky pro schválení 
žadatele pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí. Proto ve smyslu § 30b odst. 2 zákona 
o veřejných výzkumných institucích schválilo žadatele pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, 
a to na dobu pěti let od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. K tomuto datu zapisuje žadatele do 
zvláštního seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích 
zemí. 

 
   
 

P O U Č E N Í 
 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 odst. 1 správního řádu rozklad, 
ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá, namítaný rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. 
Rozklad se podává k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a rozhoduje o něm ministr. Rozkladem 
lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Podání rozkladu 
pouze proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Rozklad má odkladný účinek (§ 85 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb. per analogiam). 

 
 
 

Ing. Jana Říhová 
ředitelka odboru podpory vysokých škol a výzkumu 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 
 
 
 
 
Účastník řízení: 

           Národní technická knihovna 
           Technická 2710/6 
           160 80 Praha 6  
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