MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Těšnov 17
117 05 Praha 1
IČ: 00020478

V Praze dne .6.2006
Čj.: 22973/2006-11000

ZŘIZOVACÍ LISTINA
veřejné výzkumné instituce Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i.,
vydaná podle ustanovení § 31 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
I.
Úvodní ustanovení
V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,
se ke dni 1. ledna 2007 státní příspěvková organizace
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha
se sídlem Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, PSČ: 156 27
(IČ: 00027049)
(DIČ: CZ00027049)
stává veřejnou výzkumnou institucí nazvanou
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
se sídlem Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, PSČ: 156 27
(IČ: 00027049)
(DIČ: CZ00027049)
Veřejná výzkumná instituce je právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum,
včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu
a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu
a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. Veřejná výzkumná instituce svou hlavní činností zajišťuje výzkum
podporovaný zejména z veřejných prostředků v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory
stanovenými právem Evropských společenství (článek 87 a 89 Smlouvy o založení Evropského
společenství, ve znění pozdějších smluv).
Činnost veřejné výzkumné instituce musí být v souladu se zvláštními právními předpisy
upravujícími veřejnou podporu.
Závazkové vztahy mezi veřejnými výzkumnými institucemi navzájem a mezi veřejnými
výzkumnými institucemi na straně jedné a státem, územním samosprávným celkem nebo vysokou školou
na straně druhé při realizaci hlavní, další nebo jiné činnosti veřejných výzkumných institucí, jakož
i závazkové vztahy mezi veřejnou výzkumnou institucí a podnikateli při realizaci hlavní, další nebo jiné
činnosti veřejné výzkumné instituce a podnikatelské činnosti podnikatelů se řídí obchodním zákoníkem.
II.
Zřizovatel:
Veřejná výzkumná instituce je zřízena Českou republikou. Jménem České republiky plní funkci
zřizovatele Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 17, 117 05 Praha 1 (IČ: 00020478).
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III.
Neoficiální cizojazyčné názvy veřejné výzkumné instituce
Veřejná výzkumná instituce užívá v cizojazyčných publikacích následující překlady svého názvu:
- Research Institute for Soil and Water Conservation v jazyce anglickém.
IV.
Určení doby, na kterou je veřejná výzkumná instituce zřizována
Veřejná výzkumná instituce se zřizuje na dobu neurčitou.
V.
Účel, ke kterému je veřejná výzkumná instituce založena
Účelem, ke kterému je veřejná výzkumná instituce zřízena, je rozvoj poznání a přenos poznatků
vědních oborů komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny a informatiky k těmto
oborům se vztahující.
VI.
Předmět činnosti
HLAVNÍ ČINNOST
Základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd
se zaměřením na rozvoj poznání a přenos poznatků vědních oborů komplexních meliorací, pedologie, tvorby
a využití krajiny a informatiky k těmto oborům se vztahující, zejména:
- metod průzkumu, mapování, monitoringu, hodnocení půdy, využití a ochrany půdy,
- způsobů využití a aplikace výsledků průzkumů půdy,
- minimalizace obsahu nežádoucích látek v půdě a vodě a stanovení jejich limitů,
- komplexních pozemkových úprav a rozvoje venkova,
- tvorby a ochrany krajiny v oblastech specifických zájmů, zejména ochranných pásem
vodárenských nádrží,
- integrované ochrany a managementu vodních zdrojů,
- ochrany půdy před degradací, zvláště před erozí a jejími produkty,
- protipovodňových opatření v povodích,
- hospodaření vodou v zemědělsko-lesních povodích,
- regulace vláhových režimů půd,
- revitalizace zemědělsko-lesních toků a malých vodních nádrží,
- údržby, rekonstrukce, transformace a exploatace melioračních soustav,
- rekultivace devastovaných půd a asanace znečištěných půd,
- agromeliorace půd,
- exploatace luk a pastvin,
- hodnocení rašeliny, ochrany rašelinišť a jiných specifických biotopů,
- vývoje metod geografických informačních systémů vztahujícím se k oborům meliorací
a pedologie,
včetně
- účasti v mezinárodních a národních centrech výzkumu a vývoje,
- vědecké, odborné a pedagogické spolupráce,
- ověřování a přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, včetně poradenské činnosti
a zavádění nových technologií.
DALŠÍ ČINNOST
Další činnost je prováděna na základě požadavků příslušných organizačních složek státu
nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporovaná z veřejných prostředků podle
zvláštních právních předpisů (například zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákon
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů). Další činnost nesmí být hrazena z veřejných prostředků určených na podporu
výzkumu.
Předmětem další činnosti veřejné výzkumné instituce je zejména činnost navazující na hlavní činnost
v oblasti přírodních, technických a společenských věd se zaměřením na vědní obory komplexních meliorací,
pedologie, tvorby a využití krajiny a informatiky k těmto oborům se vztahující.
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1. Vedení celostátní grafické a numerické databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek
(dále BPEJ), poskytování souhrnných informací o BPEJ dle § 2 vyhlášky Ministerstva
zemědělství č. 546/2002 Sb., zajišťování aktualizace BPEJ pro PÚ dle § 3 téže vyhlášky
v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
a podkladů dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam
katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
2. Monitoring zatížení půd, podzemních a povrchových vod cizorodými látkami ve vazbě
na ochranu potravinového řetězce prováděný v souladu s usneseními vlády České republiky
č. 408/1992, k návrhu systému organizace a financování monitoringu cizorodých látek
v potravních řetězcích v České republice a č. 1277/2004, ke Strategii zajištění bezpečnosti
potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii
3. Znalecká činnost vykonávaná na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti České republiky
ze dne 7.2.1995 pod č.j. 257/95-OOD s rozsahem znaleckého oprávnění pro obory ekonomika,
ochrana přírody, vodní hospodářství a zemědělství: meliorace a půdoznalství – hodnocení kvality
půdy, fyzikálně-chemických a zúrodňujících vlastností půd, oceňování půdy, ochrana půdy
před kontaminací, erozí a devastací, revitalizace povodí, rekultivace půd, rekonstrukce
melioračních děl, ochrana a využití rašelinišť, regulace vody v půdě a krajině, komplexní
pozemkové úpravy; ochrana vody před plošným znečištěním
4. Poradenská činnost v oboru meliorací
5. Poradenská činnost v oboru půdoznalství
6. Činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví
7. Příprava a vypracování technických návrhů.
8. Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
9. Zpracování dat, služby databank, správa sítí
10. Testování, měření a analýzy
11. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
12. Nakladatelství
13. Pronájem nemovitostí a nebytových prostor
Další činnost může veřejná výzkumná instituce provádět pouze za podmínek stanovených § 21 odst.
3 zákona č. 341/2005 Sb. (podrobnější úpravu provádění další činnosti stanovují vnitřní předpisy). Pokud
je na konci účetního období výsledkem hospodaření v další činnosti ztráta, veřejná výzkumná instituce
neprodleně takovou činnost ukončí.
Rozsah další činnosti je ročně stanoven maximálně do výše 40 % celkových finančních výnosů
z činnosti veřejné výzkumné instituce a bude každoročně upřesňován vnitřním předpisem veřejné výzkumné
instituce.
JINÁ ČINNOST
Jiná činnost je hospodářská činnost prováděná za účelem dosažení zisku. Jinou činnost může veřejná
výzkumná instituce provádět pouze za podmínek stanovených § 21 odst. 3 zákona č. 341/2005 Sb.
a upřesněných vnitřními předpisy veřejné výzkumné instituce na základě živnostenských oprávnění
nebo jiných podnikatelských oprávnění, je-li jich k provozování činnosti třeba.
Podmínky pro provádění jednotlivých jiných činnosti jsou stanoveny příslušnými zákony a vnitřními
předpisy veřejné výzkumné instituce.
Veřejná výzkumná instituce může provozovat živnosti pouze splní-li podmínky stanovené zákonem
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Pokud je na konci účetního období výsledkem hospodaření v jiné činnosti ztráta, veřejná výzkumná
instituce neprodleně takovou činnost ukončí.
Rozsah jiné činnosti je ročně stanoven maximálně do výše 15 % celkových finančních výnosů
z činnosti veřejné výzkumné instituce a bude každoročně upřesňován vnitřním předpisem veřejné výzkumné
instituce.
ŽIVNOSTI VOLNÉ
1. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
2. Poradenská činnost v oboru meliorací
3. Poradenská činnost v oboru půdoznalství
4. Činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví
5. Příprava a vypracování technických návrhů
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Testování, měření a analýzy
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Nakladatelství
Pronájem nemovitostí a nebytových prostor

ČINNOSTI, KTERÉ NEJSOU ŽIVNOSTMI
1. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (vedle pronájmu nejsou pronajímatelem
poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových
prostor)
2. Znalecká činnost vykonávaná na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti České republiky
ze dne 7.2.1995 pod č.j. 257/95-OOD s rozsahem znaleckého oprávnění pro obory ekonomika,
ochrana přírody, vodní hospodářství a zemědělství: meliorace a půdoznalství – hodnocení kvality
půdy, fyzikálně-chemických a zúrodňujících vlastností půd, oceňování půdy, ochrana půdy
před kontaminací, erozí a devastací, revitalizace povodí, rekultivace půd, rekonstrukce
melioračních děl, ochrana a využití rašelinišť, regulace vody v půdě a krajině, komplexní
pozemkové úpravy; ochrana vody před plošným znečištěním
VII.
Vymezení majetku
Vymezení majetku, který je vkládán do veřejné výzkumné instituce, včetně ocenění majetku
v účetních cenách podle zvláštního právního předpisu, a vymezení závazků, které souvisejí s vkládaným
majetkem a přecházejí na veřejnou výzkumnou instituci bude provedeno v souladu s ustanovením
§ 31 zákona č. 341/2005 Sb. a bude tvořit přílohu této zřizovací listiny.
VIII.
Základní organizační struktura
Organizační struktura je vymezena organizačním řádem veřejné výzkumné instituce.
Orgány veřejné výzkumné instituce jsou v souladu s ustanoveními § 16 zákona č. 341/2005 Sb.
ředitel, rada instituce a dozorčí rada.
Statutárním orgánem veřejné výzkumné instituce je ředitel. Zástupcem statutárního orgánu
je vědecký sekretář.
Poslání a činnost, kompetence a zodpovědnost ředitele, rady instituce a dozorčí rady jsou dány
ustanoveními zákona č. 341/2005 Sb. a vnitřními předpisy veřejné výzkumné instituce.
IX.
Právní nástupnictví
Veřejná výzkumná instituce je právním nástupcem státní příspěvkové organizace Výzkumného
ústavu meliorací a ochrany půdy Praha (IČ: 00027049), zřízeného Ministerstvem zemědělství (zřizovací
listina č. j. 76/92-520 z prosince 1991, v platném znění).
Předchůdci této státním příspěvkové organizace byl Výzkumný ústav zemědělsko – lesnických
meliorací (VÚZLM) se sídlem v Praze, který vznikl 1.4.1954. Tento ústav vyvíjel svou činnost od roku 1962
pod názvem Výzkumný ústav meliorací Zbraslav (VÚM) a od roku 1977 do něj byla včleněna i lukařsko
– pastvinářská problematika.
V roce 1981 byla do ústavu dále začleněna pedologická složka – odbor půdoznalství Výzkumného
ústavu rostlinné výroby Ruzyně a Ústav pro zemědělský průzkum půd Praha – Suchdol. Ústav od tohoto
roku do roku 1990 nesl název Výzkumný ústav pro zúrodnění zemědělských půd Praha (VÚZZP).
V roce 1991 byl název ústavu změněn na Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha
(VÚMOP).
V roce 1993 byla do ústavu začleněna i problematika závlah.
Meliorační větev ústavu navázala v historickém vývoji na činnost Technické kanceláře zemědělské
rady pro království české, založené v roce 1884 a na činnost Svazu zemědělských a lesnických ústavů.
Půdoznalecká složka má své počátky v roce 1919 v rámci Státních výzkumných ústavů zemědělských
– Ústavů agropedologických, průzkumná složka vychází z činnosti Delimitační skupiny, založené v roce
1955 vyčleněním z původního Výzkumného ústavu zemědělsko – lesnických meliorací.
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X.
Závěrečná ustanovení
Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem podpisu ministrem zemědělství a účinnosti dnem
1. ledna 2007.

Přílohy:
Vymezení majetku, který je vkládán do veřejné výzkumné instituce, včetně ocenění majetku v účetních
cenách podle zvláštního právního předpisu, a vymezení závazků, které souvisejí s vkládaným majetkem
a přecházejí na veřejnou výzkumnou instituci

Ing. Jan M l á d e k, CSc.
ministr zemědělství
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