Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

1.

Úplný oficiální název povinného subjektu:
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejná výzkumná instituce

2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu:
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 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,
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 (dále jen "zákon č. 130/2002 Sb."). 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.
Veřejná výzkumná instituce může být zřízena Českou republikou nebo územním
samosprávným celkem (dále jen "zřizovatel"); jménem České republiky plní funkci zřizovatele
veřejné výzkumné instituce Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo"), jiný
ústřední orgán státní správy nebo Akademie věd České republiky v postavení organizačních
složek České republiky (dále jen "organizační složka státu").
Činnost veřejné výzkumné instituce musí být v souladu se zvláštními právními předpisy
upravujícími veřejnou podporu, zejména se zákonem č. 130/2002 Sb.
Informace o výsledcích výzkumné činnosti veřejné výzkumné instituce musí být veřejně
dostupné v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací a ve výroční zprávě o činnosti
a hospodaření veřejné výzkumné instituce (dále jen "výroční zpráva"), zveřejněné způsobem
umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 30 dnů po jejím schválení, nestanoví-li zvláštní
právní předpisy jinak.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i byl zřízen opatřením
ministra životního prostředí č. 13/06. Podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných
institucích, ve znění pozdějších předpisů, byla upravena zřizovací listina, a s účinností od 1. 1.
2007 je ústav zřízen pod oficiálním názvem Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu
a okrasného zahradnictví, veřejná výzkumná instituce.
Povinný subjekt zajišťuje výzkum všech typů krajiny a souvisejících environmentálních rizik,
výzkum biologické rozmanitosti a její ochrany jakož i odbornou podporu ochrany přírody
a péče o krajinu, založené na uvedeném výzkumu.

3.

Organizační struktura:
Organizační struktura
Základní organizační struktura Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví, veřejná výzkumná instituce:

a) ředitel, který je statutárním orgánem a rozhoduje ve všech záležitostech Výzkumného ústavu
Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i, pokud nejsou zákonem svěřeny do
působnosti rady instituce, dozorčí rady nebo ministerstva,
b) rada instituce,
c) dozorčí rada.
4.

Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Sídlo/ Pracoviště Průhonice:
Květnové nám. 391
252 43 Průhonice
Telefon: +420 296 528 111
Elektronická adresa podatelny: vukoz@vukoz.cz
Pracoviště Brno:
Lidická 25/27
602 00 Brno
Telefon: +420 541 126 254
Elektronická adresa podatelny: vukoz@vukoz.cz
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Sekretariát ředitele
Květnové nám. 391
252 43 Průhonice
4.3 Úřední hodiny:
Pondělí až pátek: od 8.00 do 15.00 hodin
4.4 Telefonní čísla:
Sídlo/ Pracoviště Průhonice:
Telefonní ústředna: 296 528 111

Pracoviště Brno:
Sekretariát pracoviště: 541 126 254
4.5 Čísla faxu
Telefonní ústředna: fax: 267 750 440
4.6 Adresa internetové stránky
http://www.vukoz.cz/

4.7 Elektronická adresa podatelny
vukoz@vukoz.cz
4.8 Další elektronické adresy
Sekce výzkumu: jirousova@vukoz.cz
Sekce ekonomicko-provozní: vladikova@vukoz.cz, seifert@vukoz.cz
Odbor Dendrologická zahrada: kiesenbauer@vukoz.cz
Knihovní fondy a dokumenty: knihovna@vukoz.cz
5.

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
Komerční banka, a.s.
se sídlem: Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
pobočka: Roztylská 2232, 148 00 Praha 4
č. ú.: 23937111/0100
Variabilní symbol žadatelů:
o fyzická osoba: rodné číslo
o právnická osoba: IČ

6.

Identifikační číslo organizace (IČ):
00027073

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ):
CZ00027073

8.

Dokumenty:

8.1Seznamy hlavních dokumentů

Výzkumné záměry
Výzkumné projekty
Zprávy o činnosti (výroční zprávy, ročenky, publikace)
Ústavní publikace Acta Pruhoniciana
8.2 Údaje o rozpočtu v uplynulém a aktuálním roce
Rozpočet

9.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i (dále jen "VÚKOZ,
v.v.i.“) je na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), povinným subjektem k poskytování
informací vztahujících se k jeho působnosti. Působnost a činnost výzkumného ústavu je dána
zřizovací listinou.
Poštovní adresa:
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i
Květnové nám. 391
252 43 Průhonice
Elektronická adresa podatelny:
vukoz@vukoz.cz
Místo pro osobní předání písemného podání:
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i
Květnové nám. 391
252 43 Průhonice

10.

Příjem žádostí a dalších podání:
Podávání žádosti o poskytnutí informace se řídí zákonem č.106/1999 Sb. Ostatní podání lze
na základě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, učinit písemně
nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým
podpisem. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

o ústní žádosti, stížnosti či podněty podávané osobně je možné učinit na sekretariátu ředitele
VÚKOZ, v.v.i. v pondělí až pátek od 8.00 do 15.00 hodin,
o písemné žádosti, stížnosti či podměty zasílané prostřednictvím poskytovatele poštovních
služeb je nezbytné adresovat k rukám ředitele VÚKOZ, v.v.i., a to na adresu sídla VÚKOZ,
v.v.i.,
o písemné žádosti, stížnosti či podněty doručované osobně je možné podat na sekretariátu
ředitele VÚKOZ, v.v.i. v pracovních hodinách,
o písemné žádosti, stížnosti či podněty podávané elektronicky se zasílají na elektronickou
adresu podatelny: vukoz@vukoz.cz.
11.

Opravné prostředky:
Proti rozhodnutí VÚKOZ, v.v.i o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Odvolání se podává
prostřednictvím VÚKOZ, v.v.i. k nadřízenému orgánu, kterým je ministerstvo, a to ve lhůtě
stanovené v rozhodnutí. Z odvolání musí být patrno, kdo je činí, kterému orgánu je určeno,
proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Pro
odvolání není stanoven žádný formulář. O odvolání rozhoduje ministerstvo
(http://www.mzp.cz/).

12.

Formuláře:
Oficiální formuláře nejsou stanoveny.

13.

Popisy postupů - návody na řešení životních situací:
Životní situace

14.

Předpisy:

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv
a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky,
 zákon č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích,
 zákon č. 500/2004 Sb. správní řád,
 zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
 zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí.
14.2 Vydané právní předpisy
V působnosti VÚKOZ, v.v.i není vydávání vydávat právních předpisů.
15.

Úhrady za poskytování informací:

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Správní poplatky za poskytování informací nejsou stanoveny. Povinný subjekt je oprávněn po
žadateli žádat úhradu nákladů v souvislosti s poskytováním informací. V případě, že povinný
subjekt bude požadovat za poskytnutí informace úhradu, písemně tuto skutečnost oznámí
spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne
oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.
Sazebník úhrad:
I. Náklady při vyhledávání informací:
190 Kč za každou započatou hodinu výkonu při vyhledávání a zpracování vyžádané
informace.
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací činí
náklady za každou celou 1 hodinu 270,- Kč.
II. Náklady na pořízení kopií dokumentů (včetně DPH):
Jednostranná kopie formátu A4 černo-bílá ........................................ Kč 2,-Jednostranná kopie formátu A4 barevná ........................................... Kč 3,-Oboustranná kopie formátu A4 černo-bílá ......................................... Kč 4,-Oboustranná kopie formátu A4 barevná ............................................ Kč 6,--

Kopie jiného formátu než A4 se hradí jako poměrný násobek sazby za kopii A4, a to za
každou byť částečně zaplněnou započatou stranu A4
III. Náklady na opatření technických nosičů dat (včetně DPH):
Za 1 ks CD, pokud tuto formu poskytnutí informací navrhuje žadatel Kč 50,-IV. Náklady na odeslání informace žadateli
Náklady za poštovní služby se hradí dle výše skutečných nákladů.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
Nebylo vydáno.
16.

Licenční smlouvy:

16.1 Vzory licenčních smluv
V současné době nejsou VÚKOZ, v.v.i. poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.

16.2 Výhradní licence
V současné době nejsou VÚKOZ, v.v.i. poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
17.
-

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.:
začleňuje se do výroční zprávy jako samostatná část s názvem „Poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
obsahuje tyto informace:

1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
3. soudní řízení a popis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními
o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své zaměstnance
a nákladů na právní zastoupení,
4. počet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence,
5. počet stížností podaných podle § 16a (stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace) a
popis způsobu jejich vyřízení.

Výroční zprávy

