
Č. j.: MZP/2020/320/200

Rozhodnutí

č. 02/RV0/2020

o poskytnutí  institucionální  podpory  na dlouhodobý  koncepční  rozvoj

výzkumné  organizace

Ministerstvo  životního  prostředí

IČ: 0016480i

se  sídlem  Vršovická  "1442/65,  10010  Praha  10

(dále  jen,,poskytovatel")

rozhodlo podle @ 14 zákona č. 218/2000 sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých  souvisejících  zákonů  (rozpočtová  pravidla),  ve  znění  pozdějších

předpisů, a podle (ffi 4 odst. 2 písm. a) bod I zákona 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,  po zhodnocení  podle  Metodiky  hodnocení

výzkumných  organizací  a hodnocení  programů  účelové  podpory  výzkumu,  vývoje  a

inovací,  schválené  usnesením  vlády  CR  ze dne  8. února  2017  č. 107,  že

Výzkumnému  ústavu  Silva  Taroucy  pro  krajinu  a okrasné  zahradnictví,  v. v. i.

IC: 00027073

se  sídlem  Květnové  náměstí  39'1,  252  43 Průhonice

(dále  jen,,příjemce")

bude  z výdajů  na výzkum,  vývoj  a inovace  rozpočtové  kapitoly  Ministerstva  životního

prostředí  poskytnuta  v roce  2020  institucionální  podpora  na dlouhodobý  koncepční  rozvoj

výzkumné  organizace  za  účelem  naplňování  ,,Dlouhodobé  koncepce  rozvoje

výzkumné  organizace  Výzkumný  ústav  Silva  Taroucy  pro  krajinu  a okrasné

zahradnictví,  v.  v.  i. na  období  20'18-2022"  (dále  též ,,DKRVO",  příloha  č.  1

Rozhodnutí  č. 02/RV0/2018  ze dne  19.  února  2018)  takto:

Clánek  I

Výše  a způsob  poskytnutí  podpory  na  rozvoj  výzkumné  organizace

1.  Výše  podpory  na rozvoj  výzkumné  organizace  na léta  2018  -  2022  byla  stanovena

v souladu  s Metodikou  hodnocení  výzkumných  organizací  a hodnocení  programů

účelové  podpory  výzkumu,  vývoje  a inovací  schválené  usnesením  vlády  ze dne

8. února  2017  č. 107  (dále  též,,Metodika  1 7+")  takto:

2.  Výše  podpory  na rozvoj  výzkumné  organizace  pro  rok 2020  (Specifikace  plnění

DKRVO  pro  rok  2020,  příloha  č.  1)  stanovená  podle  odst.  'l činí

6'1911  654,19  KČ celkem,  z toho:

běžné  prostředky  52 911 654;19  Kč

kapitálové  prostředky  9 000  000,OO  Kč

3. Výše  podpory  na rozvoj  výzkumné  organizace  na léta  202'1 -  2022  (DKRVO)  je

pouze  indikativní.  Výše  podpory  na rozvoj  výzkumné  organizace  na léta  2021 -

2022  závisí  na  výši  disponibilních  prostředků  na  institucionální  podporu
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v rozpočtové  kapitole  Ministerstva  životního  prostředí  dle schváleného  zákona  o

státním rozpoctu  CR na daný  rok a na  každoročním  hodnocení  vsouladu

s Metodikou  17+.  Výše  podpory  na rozvoj  výzkumné  organizace  na léta  2021 -

2022  bude  následně  stanovena  každoročně  rozhodnutím  o poskytnutí
institucionální  podpory.

4. Podpora  na rozvoj  výzkumné  organizace  se poskytuje  jednorázově  formou  dotace

z výdajů státního  rozpočtu na výzkum,  vývoj  a inovace  převodem  na bankovní  účet

příjemce  č. 70092-5122111/0710.

5. Rozdělení  podpory  na rozvoj  výzkumné  organizace  na běžné  a kapitálové

prostředky  uvedené  vodst.  2 Ize  změnit  na  základě  písemné  žádosti

příjemce  doručené  poskytovateli  nejpozději  do 3'1. května  daného  roku.

Clánek  2

Účel a užití  podpory  na rozvoj  výzkumné  organizace

1.  Podpora  na rozvoj  výzkumné  organizace  není  státní  podporou  ve smyslu  čl. 107

odst. 1 Smlouvy  o fungování  Evropské  unie.  Podpora  je určena  výlučně

k financování  činností  nehospodářské  povahy.  Příjemce  je povinen  s podporou

na rozvoj  výzkumné  organizace  nakládat  v souladu  s pravidly  Evropské  uniel

tak,  aby  nedošlo  k narušení  hospodářské  soutěže.

2.  Podpora  na  rozvoj  výzkumné  organizace  není účastí  státního  rozpočtu  na

financování programu podle @ 12 a @ 13 zákona č. 218/2000 sb., o rozpočtových
pravidlech  a o změně  některých  souvisejících  zákonů  (rozpočtová  pravidla),  ve
znění  pozdějších  předpisů.

3.  Podpora  na rozvoj  výzkumné  organizace  se poskytuje  na dlouhodobý  koncepční

rozvoj  výzkumu,  vývoje  a inovaci  příjemce.

4. Z podpory  na rozvoj  výzkumné  organizace  Ize hradit  způsobilé  náklady  na

činnosti  ve výzkumu,  vývoji  a inovacích  prováděné  příjemcem  nebo  v souvislosti
s nimi.

5. Z podpory  na rozvoj  výzkumné  organizace  může  příjemce  hradit  způsobilé

náklady  na činnosti  ve výzkumu,  vývoji  a inovacích  jiné  výzkumné  organizace,

pokud  jsou  tyto  činnosti  předmětem  spolupráce  ve výzkumu,  vývoji  a inovacích

mezi  výzkumnými  organizacemi  na základě  písemné  smlouvy.

6. Způsobilými  náklady  ve výzkumu,  vývoji  a inovacích  jsou  náklady  nebo  výdaje
a)  osobní,

b)  na pořízení  hmotného  nebo  nehmotného  majetku,

c)  na služby,

d)  na další  provozní  náklady  nebo  výdaje,

e)  doplňkové  náklady  nebo  výdaje  do výše  maximálně  30 o/o z částky  běžných

prostředků  uvedené  v článku  I odst.  2 tohoto  rozhodnutí

vynaložené  na výzkum,  vývoj  nebo  inovace  nebo v souvislosti  s nimi, na šíření

výsledků  výzkumu,  vývoje  nebo inovací  nebo  na jejich  ochranu  podle  zákonů

upravujících  ochranu  výsledků  autorské,  vynálezecké  nebo  odborné  činnosti.

7. Při pořízení  hmotného  nebo  nehmotného  majetku  Ize do způsobilých  nákladů

zahrnout  pouze  takovou  část  nákladů  na jeho  pořízení,  která  odpovídá  jeho

předpokládanému  využití  pro činnost  ve výzkumu,  vývoji  a inovacích.

I Např.  Sdělení  Komise  - Rámec  pro státní  podporu  výzkumu,  vývoje  a inovací  (201  4/C 1 98/01  )
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8. Podporu  na rozvoj  výzkumné  organizace  Ize užít výlučně  k úhradě  způsobilých

nákladů  za období  od 1. Iedna  do 31. prosince  daného  roku a nelze  ji převést  do
roku následujícího,  pokud  zvláštní  právní  předpis  nestanoví  jinak2.  O způsobilých

nákladech  podpory  na rozvoj výzkumné  organizace  je příjemce  povinen  vést

oddělenou  účetní  evidenci.  Použití  dotace  musí  být vedeno  odděleně.  Z účetní

evidence  použití  dotace  musí  být patrné  členění  nákladů  dle čl. 2, odst. 6 tohoto
rozhodnutí.  Způsob  této evidence  stanoví  na základě  zákona  č. 563/1991  sb., o

účetnictví,  ve znění  pozdějších  předpisů,  příjemce.

9. Příjemce  je  povinen  užít dotaci  výhradně  na účel, ke kterému  mu byla

poskytnuta,  s prostředky  dotace  nakládat  v souladu  s právními  předpisy  a tímto
rozhodnutím  správně,  efektivně,  hospodárně  a účelně.  Vymezení  těchto  pojmů

obsahuje @ 2 zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
ozměně  některých  zákonů  (zákon  o finanční  kontrole),  ve znění  pozdějších

předpisů.

10.Příjemce  je povinen  dotaci  finančně  vypořádat  (dotaci  zúčtovat)  do 31. Iedna

následujícího  roku v souladu  svyhláškou  č. 367/2015  sb., o zásadách  a

íhůtách  finančního  vypořádání  vztahů  se státním  rozpočtem,  státními  finančními

aktivy  a Národním  ťondem  (vyhláška  o finančním  vypořádání),  ve znění
pozdějších  předpisů.

1l.Příjemce  je  povinen  předložit  poskytovateli  finální  výpis  zoddělené  účetní

eyidence  dotace  za rok 2019  v termínu  do 15. července  2020.

12.Příjemce  je dále povinen  předložit  poskytovateli  do 15. července  2020 účetní

evidenci  průběžného  čerpání  dotace  roku 2020  k 30. červnu  2020.  Finální  výpis
z účetní  evidence  dotace  za rok 2020  je příjemce  povinen  předložit  poskytovateli

do 15. července  2021. Účetní  evidenci  dotace  za rok 2020 předloží  příjemce
v členění  způsobilých  nákladů  dle čl. 2, odst.  6 tohoto  rozhodnutí.

Článek  3
Vlastnictví  majetku

1.  Vlastníkem  hmotného  nebo  nehmotného  majetku  pořízeného  z podpory

na  rozvoj  výzkumné  organizace  (dále  též ,,majetek")  je příjemce,  pokud
v odst.  2 není  uvedeno  jinak.

2. Pokud  se  na  pořízení  majetku  kromě  příjemce  podílejí  třetí osoby,  je
příjemce  povinen  provést  taková  opatření  nebo  uzavřít  takové  smlouvy,  aby

vlastnický  podíl  příjemce  na majetku  odpovídal  alespoň  podílu  příjemce  na

jeho  pořízení.

Clánek  4

Práva  k výsledkům,  jejich  ochrana,  využití  a hodnocerí

1.  Všechna  práva  k výsledkům  výzkumu,  vývoje  a inovací  dosaženým  z podpory

na rozvoj  výzkumné  organizace  (dále  též,,výsledky")  náleží  příjemci.  Práva

autorů  a původců  výsledků  a majitelů  ochranných  práv  k nim  jsou  upravena

zvláštními  právními  předpisy.

2 e3 26 zákona č. 341/2005 sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů
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2. Mohou-li  si u příjemce  činit  nároky  na práva  k výsledkům  třetí  osoby,  musí

příjemce  provést  taková  opatření  nebo  uzavřít  takové  smlouvy,  aby  tato

práva  byla  vykonávána  v souladu  s jeho  vlastními  závazky  vyplývajícími

z tohoto  rozhodnutí.

3. Příjemce  je  povinen  nakládání  s výsledky  upravit  svým  vnitřním

předpisem.

4. Příjemce  je povínen  zajistit,  aby  výsledky,  k nímž  má majetková  práva  a které

mohou  být  využity,  byly  přiměřeně  a účinně  chráněny.

5. Příjemce  je povinen  výsledky,  k nimž  má majetková  práva,  využít  nebo

umožnit  jejich  využití.  Výsledky  Ize  využít  pouze  veřejným  šířením  na

nevýlučném  a nediskriminačním  základě  formou  výuky,  publikací  nebo

transferu  znalostí.

6. Je-li  výsledkem  patentový  vynález,  vztahuje  se  na  něj  ustanovení

o zaměstnaneckých  vynálezech  a majitel  patentu  je povinen  učinit  nabídku

licence  podle  zvláštních  právních  předpisů.

7. Postoupí-li  příjemce  majetková  práva  k výsledkům  třetím  osobám,  zajistí

odpovídajícími  opatřeními  nebo  smlouvami,  aby  jeho  závazky  přešly  na nového

nositele  práv  tak, aby  byly  zajištěny  zájmy  poskytovatele  vyplývající  z tohoto  '

rozhodnutí.

8. Výsledky  předané  a zařazené  do informačního  systému  výzkumu,  vývoje

ainovaci  se  zahrnují  do  hodnocení  výsledků  výzkumných  organizací

prováděného Radou pro výzkum, vývoj a inovace podle @ 35 odst. 2 písm. d)
zákona  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.

Clánek  5

Kontrola

1. Poskytovatel  je oprávněn  provádět  kontrolu  užití podpory  na rozvoj  výzkumné

organizace,  včetně  kontroly  čerpání,  využití  a účelnosti  způsobilých  nákladů

akontroly  využití  výsledků,  kontrolu  plnění  podmínek  tohoto  rozhodnutí

a finanční  kontrolu  podle  zákona  č. 320/2001  sb.,  o finanční  kontrole  ve veřejné

správě  a o změně  některých  zákonů  (zákon  o finanční  kontrole),  ve znění

pozdějších  předpisů,  a to až po dobu  tří let následujících  po roce  poskytnutí

podpory  na rozvoj  výzkumné  organizace.

2. Příjemce  je povinen  osobám  pověřeným  poskytovatelem  provedením  kontroly

zajistit  přístup  na pracoviště  příjemce,  k osobám  podílejícím  se na výzkumu,

vývoji  a inovacích  podporovaných  z podpory  na rozvoj  výzkumné  organizace

akúčetní  evidenci  a všem  dalším  dokumentům,  počítačovým  záznamům

a zařízením,  které  k této  podpoře  přísluší.  Povinnosti  příjemce  při finanční  kontrole

stanoví  právní  předpis  uvedený  v odst.  1.

3. Příjemce  je povinen  odpovídajícími  opatřeními  nebo  smlouvami  zajistit  provedení

kontroly  podle  odstavců  I a 2 rovněž  u výzkumné  organizace  jiné  než  příjemce,

které  příjemce  hradil  způsobilé  náklady  na činnosti  ve  výzkumu,  vývoji  a inovacích

podle  článku  2 odst.  5 tohoto  rozhodnutí.
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Clánek  6

Poskytování  informací

1.  Příjemce  je povinen  poskytovat  pravdivé  a včasné  inťormace  o výzkumu,  vývoji

a inovacích  podpořených  z podpory  na rozvoj  výzkumné  organizace  a o jejich

výsledcích.

2.  Příjemce  plní  povinnost  poskytování  informací  podle  odst.  I

a) předáním  údajů  do informačního  systému  výzkumu,  vývoje  a inovací.

Obsah  předávaných  údajů,  jejich  formu,  způsob  a Ihůty  pro  jejich  předání

stanoví  zákon  č. I 30/2002  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

zákona  č.  110/2009  sb.,  a podle  nařízení  vlády  č.  397/2009  sb.,
o informačním  systému  výzkumu,  experimentálního  vývoje  a inovací,

b)  předložením  výroční  zprávy  o činnosti  a výroční  zprávy  o hospodaření  nebo

jiných  obdobných  dokumentů  podle  zvláštního  právního  předpisu"'

poskytovateli.

3.  Pokud  jsou  výzkum,  vývoj  a inovace  podporované  z podpory  na rozvoj

výzkumné  organizace  předmětem  zákonem  stanovené  nebo  uznané  povinnosti

mlčenlivosti,  poskytne  příjemce  informace  o prováděném  výzkumu,  vývoji

a inovacích  a jejich  výsledcích  s vyloučením  těch informací,  o nichž  to

stanoví  zákon.

4.  Příjemce  je povinen  neprodleně  inťormovat  poskytovatele  o každé  změně  údajů

rozhodných  pro  poskytnutí  podpory  na rozvoj  výzkumné  organizace.

5.  Příjemce  je  povinen  nejpozději  do  15.  Iistopadu  daného  roku

inťormovat  poskytovatele  o předpokládané  výši  podpory  na  rozvoj

výzkumné  organizace,  která  nebude  do  31.  prosince  daného  roku

vyčerpána.  Pokud  bude  předpokládaná  výše  nečerpané  podpory  větší  než  5 %

podpory,  stanoví  poskytovatel  výši  vratky  a uloží  její  provedení  na výdajový

účet  poskytovatele  v termínu  nejpozději  do 20.  prosince  daného  roku.  Nesplnění

těchto  povinností  může  být  důvodem  pro neposkytnutí  podpory  v následujícím

kalendářním  roce.

Clánek  7

Odnětí  podpory  na rozvoj  výzkumné  organizace

1.  Poskytovatel  může  zahájit  řízení  o odnětí  podpory  na rozvoj  výzkumné

organizace podle @ 15 odst. I zákona č. 2'18/2000 sb., o rozpočtových
pravidlech  a o změně  některých  souvisejících  zákonů  (rozpočtová  pravidla),  ve

znění  pozdějších  předpisů,  dojde-li  po vydání  tohoto  rozhodnutí

a)  k vázání  prostředků  státního  rozpočtu,

b)  ke zjištění,  že údaje,  na jejichž  základě  byla  podpora  na rozvoj  výzkumné

organizace  poskytnuta,  byly  neúplné  nebo  nepravdivé,

c)  ke  zjištění,  že  rozhodnutí  o  poskytnutí  podpory  na  rozvoj  výzkumné

organizace  bylo  vydáno  v rozporu  se zákonem  nebo  právem  Evropské

unie,  nebo

3Např.  zákon  č. 341/2005  sb.,  o veřejných  výzkumných  institucích,  ve znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č. 90/2012

sb.,  o obchodních  společnostech  a družstvech  (zákon  o obchodních  korporacích),  ve znění  pozdějších  předpisů.
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d)  ke zjištění,  že nemůže  být  splněn  řádně  nebo  včas  účel,  na který  byla  podpora

na rozvoj  výzkumné  organizace  poskytnuta,  pokud  již nedošlo  k porušení

rozpočtové  kázně,

e)  k vydání  rozhodnutí  Evropské  komise  o navrácení  nebo  o prozatímním

navrácení  veřejné  podpory,

f)  ke zjištění,  že  byl umožněn  výkon  nelegální  práce".

2.  Na řízení  podle  odst.  1 se  vztahují  obecné  předpisy  o správním  řízení.

3. Bylo-li  rozhodnuto  o odnětí  podpory  na rozvoj  výzkumné  organizace  z důvodů

uvedených  v odst.  I písm.  a) a c), není  možné  uložit  vrácení  podpory  na rozvoj

výzkumné  organizace  nebo  její části,  která  již byla  příjemci  z účtu  státního

rozpočtu  odeslána.

Článek  8

Řešení  sporů

Spory  mezi  příjemcem  a poskytovatelem  vznikající  z tohoto  rozhodnutí  a v souvislosti

s ním  budou  řešeny  podle  obecně  závazných  právních  předpisů.

Clánek  9

Sankce

1. Použití  podpory  na rozvoj  výzkumné  organizace  v  rozporu  s podmínkami

stanovenými  právními  předpisy  nebo  tímto  rozhodnutím  se  považuje  za

porušení rozpočtové kázně podle @ 44 odst. I písm. b) zákona č. 218/2000 sb.,
o rozpočtových  pravidlech  a o změně  některých  souvisejících  zákonů  (rozpočtová

pravidla),  ve  znění  pozdějších  předpisů.

2. Porušení rozpočtové kázně bude řešeno podle e3 44a odst. 3 písm. a), @ 44a
odst. 4 písm. b) a @ 44a odst. 7 zákona č. 218/2000 sb., o rozpočtových
pravidlech  a o změně  některých  souvisejících  zákonů  (rozpočtová  pravidla),

ve  znění  pozdějších  předpisů.  Odpovědnost  podle  zvláštního  právního

předpisu  není  tímto  dotčena.

3. V případě,  že příjemce  předá  do informačního  systému  výzkumu,  vývoje

a inovací  údaje,  které  neodpovídají  definici  datových  prvků  a které  ovlivní

výši  poskytnuté  podpory,  a  v  důsledku  toho  Rada  pro  výzkum,  vývoj

ainovace  podle @ 14 odst. 5 zákona 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,  sníží

poskytovateli  výši  výdajů  na výzkum,  vývoj  a inovace  na následující  pětileté

období,  poskytovatel  obdobným  způsobem  sníží  podporu  příjemci,  který

nesprávné  údaje  předal.

4 Zákon  č. 435/2004  sb.,  o zaměstnanosti,  ve znění  pozdějších  předpisů.
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Clánek  IO
Změna  rozhodnutí

Toto  rozhodnutí  může  být změněno  pouze  novým  rozhodnutím  poskytovatele.

Clánek  I I
Vyhotovení

Toto  rozhodnutí  je  sepsáno  ve  třech  vyhotoveních,  z nichž  dvě  obdrží
poskytovatel  a jedno  příjemce.

Clánek  12
Závěrečná  ustanovení

1. Na toto  rozhodnutí  se nevztahuje  zákon  č. 500/2004  sb.,  správní  řád, ve znění
pozdějších  předpisů,  nelze proti němu podat  rozklad  a je vyloučeno  jeho
soudní  přezkoumání  podle  zákona  č. 150/2002  sb.,  soudní  řád správní,  ve
znění  pozdějších  předpisů.

2. Vztahy  tímto rozhodnutím  neupravené  se řídí zákonem  č. 218/2000  sb.,
orozpočtových  pravidlech  a o změně  některých  souvisejících  zákonů
(rozpočtová  pravidía),  ve znění  pozdějších  předpisů,  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  zákona  č. 'l I 0/2009  sb.,
nařízením  vlády  č. 397/2009  sb.,  o informačním  systému  výzkumu,

experímentálního  vývoje  a inovací,  a dalšími  obecně  závaznýmí  právními
předpisy.

3. Toto  rozhodnutí  nabývá  účinnosti  a je vykonatelné  dnem  rozhodnutí.

Clánek  13
Poučení

Proti rozhodnutí  není přípustné  odvolání  ani rozklad.  Obnova  řízení se nepřipouští.
Přezkumné  řízení se nepřipouští  a výjimkou  postupu  podle g153 odst. 'í písm.  a)

správního  řádu.

Příloha  č. 1 :

V Praze  dne

Specifikace  plnění  DKRVQpr«,rok  20

17. února  2020  č (6

m strživotního  rostředí
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