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Obchodní jméno:  Výzkumné centrum SELTON, s. r. o 
Sídlo:     Stupice 24 
    25084 Sib�ina 
I�O:    27184145 
DI�:    CZ27184145 
Vznik spole�nosti:    28.�íjna 2004 
 
Tel:    281 012 463 
Fax:    281 012 466 
Mail:    selton@selton.cz 
Internet:   www.selton.cz 

 
 

Výzkumné centrum SELTON, s. r. o., Stupice 24,  250 84 byla zapsána v  obchodním 
rejst�íku vedeném M�stským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102689 
P�edm�t podnikání: 

- výzkum a vývoj v oblasti p�írodních a technických v�d nebo spole�enských v�d 
-  testování a m��ení analýzy 
-  �innost technických poradc� v oblasti chemie, potraviná�ství, zem�d�lství a lesnictví 
-  po�ádání odborných kurz�, školení a jiných vzd�lávacích akcí v�etn� lektorské 
�innosti 

-  
Výzkumné centrum SELTON se �ídí podmínkami stanovenými pro výzkumnou organizaci 
podle § 2odst. 2 písm. d) zákona �. 130/2002 Sb. a podle �lánku 2.2 písm. d) a 3.1.1. Rámce 
spole�enství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, tj. že:hlavním ú�elem organizace 
je provád�ní základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a vývoje, ší�ení jejich výsledk� 
prost�ednictvím výuky, publikování nebo p�evodu technologií (viz p�edm�t podnikání) 



Organizace vede odd�lenou evidenci výdaj� a p�íjm� (odd�lené ú�etnictví) na jednotlivé 
�innosti (ekonomické a neekonomické). 
Finan�ní ú�ad v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi¨ dne 10.12.2009 ve své zpráv� o 
provedené da�ové kontrole na základ� zákona �. 531/1990 Sb., o územních finan�ních 
orgánech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a § 16 zákona �. 337/1992 Sb. o správ� daní a 
poplatk�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, konstatoval že:“Kontrolou Finan�ního ú�adu nebylo 
zjišt�no porušení rozpo�tové kázn� ve smyslu § 44 odst. 1 písm. b) zákona �. 218/2000 Sb., 
rozpo�tová pravidla, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 
Ve spole�nosti je zamezeno p�ednostnímu p�ístupu podniku, který m�že na subjekt uplat�ovat 
vliv podílník� �i �len�, k výzkumným kapacitám subjektu nebo jím vytvo�eným výsledk�m 
výzkumu.P�ednostní p�ístup upravuje  vnit�ní na�ízení centra  �7/2009. 
P�ípadný zisk je reinvestován do primárních �inností organizace podle podmínek Rámce 
spole�enství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, spole�enská smlouva spole�nosti 
upravuje tuto skute�nost �lánkem 10 paragraf 2  kde,“..veškerý vytvo�ený zisk užít jen ve 
prosp�ch výzkumu“ 
Za služby �i výrobky jsou ú�továny tržní ceny, které jsou stovnatelné jako ceny v obdobných 
institucích (ÚKZUZ, VÚRV,  aj.) 
Je zamezeno k�ížovému financování, tj. použití ve�ejných prost�edk� na ekonomickou �innost 
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Jednatelé: 
 
Ing.Václav Klíma (*1948) jednatel 

Ing. Tibor Sedlá�ek .(�1975) jednatel 

Dr.Ing. Pavel Hor�i�ka  (�1967) jednatel               

 
 
Dozor�í rada: 
 
Prof. Ing.  Old�ich Chloupek DrSc. �len dozor�í rady                         

Ing. Aleš Nežerka �len dozor�í rady                         

Ing. Jan Gr�za �len dozor�í rady                         

Ing. Ond�ej Veškrna Místop�edseda dozor�í rady         

Ing. Ladislav Dotla�il CSc. P�edseda dozor�í rady                 

Ing. Václav Šíp CSc. �len dozor�í rady           

Ing. Antonín Dole�ek �len dozor�í rady                         
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Organiza�ní struktura je funkcionální a p�edstavuje liniov� štábní typ �ídící struktury, 
který vznikl jako d�sledek specializace �inností jednotlivých �len� kolektivu 
pracovník�. 
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Ve Výzkumném centru SELTON s.r.o. pracuje celkem 19 pracovník� (12,1 
p�epo�teného pracovníka) 
Rozd�lení dle prac. za�azení: 
v�decký pracovník   5 (3 CU, 4 ZU) 
odborný pracovník 2,9 (1 CU, 4ZU) 
laborant  2.1 (5 ZU) 
administrativa  0,3 (2 ZU) 
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V roce 2010 spole�nost nevedla žádná soudní, správní ani rozhod�í jednání. 
 
Výzkumná �innost spole�nosti v letech (2005-2010) 
 Výzkum 

z ve�ejných 
prost�edk� (tis. 
K�) 

Výzkum 
z neve�ejných 
prost�edk� (tis. 
K�) 

% ve�ejného 
výzkumu 
z celkové 
�innosti 

Zakázková 
�innost  

2005 1123 643 61,1 1129 
2006 2379 2122 58,7 3294 
2007 3038 2306 61,8 3309 
2008 4511 1070 62,5 3351 
2009* 5067 820 66,8 2929 
2010 2598 1924 64,8 2455 
 



 
V. Publikace, patenty, vzory 
 

ROK J N C D Z O W CELKEM 
2005 1     2       3 
2006       3     1 4 
2007 1     7   1   9 
2008 4   3 4 1 1   13 
2009 9 1   2 7     19 
2010 2 1  2 2  1  

CELKEM 15 1 3 18 8 2 1 48 
 
J �LÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU, N CERTIFIKOVANÁ METODIKA 
C KAPITOLA V KNIZE, D �LÁNEK VE SBORNÍKU, Z PATENT, O OSTATNÍ VÝSLEDKY 
W USPO�ÁDÁNÍ KONFERENCE - WORKSHOP 


