Příloha č. 1
Definice jednotlivých oprávněných žadatelů pro výzvu 03_18_133
Obchodní
korporace

OSVČ
Státní podnik
Nestátní
neziskové
organizace

Profesní a
podnikatelská
sdružení

Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 sb., o obchodních
korporacích:
 Obchodní společnosti
o veřejná obchodní společnost
o komanditní společnost
o společnost s ručením omezeným
o akciová společnost
o evropská společnost
o evropské hospodářské zájmové sdružení
 Družstva
o družstvo
o evropská družstevní společnost
Osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění
Státní podnik dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku
 Spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech
 Ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 Církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích
a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní,
vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí
 Nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 Zaměstnavatelské svazy založené podle zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, § 9a nebo na základě § 3046 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, považované za organizace zaměstnavatelů podle
§ 3025 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 Sdružení podniků – vzniklá dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
– tzn. sdružení registrovaná dle § 6 tohoto zákona (do 1. 1. 2016).
 Zájmová sdružení právnických osob, jejichž účelem je ochrana profesních
zájmů nebo zájmů podnikajících osob – vzniklá dle § 20f a násl. zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a vykonávající činnost podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník
 Spolky založené dle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících osob
 Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky
zřízené podle zákona č. 301/1992, Sb., o Hospodářské komoře ČR
a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů a jejich vnitřní složky
 Profesní komory jako zákonem zřízené právnické osoby povinně sdružující
osoby určitého povolání (Exekutorská komora, Komora daňových poradců,
Komora patentových zástupců, Komora veterinárních lékařů, Lékařská
komora, Advokátní komora, Komora architektů, Komora auditorů, Komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Notářská komora,
Lékárnická komora, Stomatologická komora)
 Svazy výrobních a spotřebních družstev dle zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích.
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Poradenské a
vzdělávací
instituce

Právnické a fyzické osoby (včetně právnických osob vykonávajících činnost
škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku dle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání), které mají jako hlavní předmět činnosti v posledním
daňovém přiznání příp. v příloze účetní závěrky uvedenou činnost v oblasti
vzdělávání nebo poradenství. Mohou nabývat těchto forem:
 obchodní korporace
 OSVČ
 NNO
 školy a školská zařízení
 vysoké školy



Školy a školská
zařízení

Vysoké školy

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení
zapsaných ve školském rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
(kromě příspěvkových organizací městských částí a hl. města Prahy)

Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Veřejné
výzkumné
instituce

Veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných
výzkumných institucích zapsané v Rejstříku veřejných výzkumných institucí

Sociální partneři

 Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální
dohody ČR:
o Svaz průmyslu a dopravy ČR
o Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
o Českomoravská konfederace odborových svazů
o Asociace samostatných odborů
 Organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají uzavřenou
kolektivní smlouvu vyššího stupně

Organizační
složky státu a
jimi zřízené
příspěvkové
organizace












Ministerstva a jiné správní úřady státu
Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství
Nejvyšší kontrolní úřad
Kancelář prezidenta republiky
Úřad vlády České republiky
Kancelář veřejného ochránce práv
Akademie věd České republiky
Grantová agentura České republiky
Technologická agentura České republiky
a jiné orgány, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo zákon
č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
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