
Ministerstvo zemědě lství 
Těšnov 6511 7 110 00 Praha 1 - Nové Město IČ: 000 20 478 

VPraze dne 27 '11' 2015 
Č.j.: 63188l2015-MZE-13222 

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 
1wda-„iné na základě 5 15 písm. a) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích \: platném znění, 

ZMĚNA č. 4 ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY 
veřejné výzkumné instituce. 

Výzkumný ústav meliorací & ochrany půdy, v.v.i., se sídlem Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav., PSČ: 156 27, (IČO: 00027049), (DIČ: 0200027049), 
č.j. 48266l2014-MZE-12143 ze dne 30.06.2014 

|. Úvodní ustanovení 
V souladu s ustanovením š 15 písm. a) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích v platném znění, provádí Ministerstvo zemědělství, jako zřizovatel veřejné výzkumné instituce Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. tuto změnu zňzovací listiny. 

II. Změna 
Ministerstvo zemědělství mění zřizovací listinu následovně: 
1. v článku |. úvooNí USTANOVENÍ se: 

1.1. jg; „zákon 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" nahrazuie textem „zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře 



výzkumu, experimentálního vývoje a inovací : veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje & inovacQ, ve znění pozdějších předpísď; 
1.2. ggg „zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákon o podpoře výzkumu a vývoje" nahrazuie textem „výsledkům výzkumu a vývoje a inovací podle 5 2 odst. 2 písm. k) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném zněnř'; 
1.3. 333 „obchodním zákoníkem" nah razuie textem „zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník'. 

2. v článku VI. PŘEDMĚT ČINNOSTI části Další činnost se: 
2.1. v bodě 1 nahrazuie text „Vedení celostátní grafické a numerické databáze bonitovaných pádné ekologických jednotek, (dále BPEJ), poskytování souhrnných infomací o BPEJ dle 5 2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 546/2002 Sb., zajišťování aktualizace BPEJ pro PU dle 5 3 téže vyhlášky v souladu se zákonem 

č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách & pozemkových úřadech & podkladů dle vyhlášky Ministerstva zemědělství 6. 427/2009 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 412/2008 Sb„ o stanovení seznamu katastrálních území s pňřazenýmř průměrnými základními cenami zemědělských pozemků" textem „Zpracování zadání, vyplývajících ze strategických úkolů Ministerstva zemědělství„ případně dalších organizačních složek státu, státních organizací a samosprávy, & vztahujících se k hlavní činnosti Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., specifikované v článku ll., včetně činností, potřebných pro legislativní tvorbu v oblasti ochrany půdy, vody a krajiny/'; 

2.2. v bodě 3, části Činnosti, které nejsou živnostmi se za text „č.j. 257/95-000" gřidává t_eggt „a rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti CR ze dne 17. 7.2013 pod 
č.j. 105/2013-OSD-SZN/4'2 

3. v článku vm. ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA se: 
3.1. tax; „vědecký sekretář“ nahrazuie textem „náměstek pro výzkum a vývoj:; 
3.2. slovo „rada“ nahrazuie slovem „rady". 

4. v článku |x. PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ se: 
4.1. slovo „štav“ nahrazuie slovem „ústaV'. 

, III. Učinnost 
Tato změna č. 4 úplného znění zřizovací listiny č.j. 48266l2014-MZE-12143 veřejné výzkumné instituce Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. ze dne 30.06.2014 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu ministrem zemědělství. 

IV. Ostatni ustanoveni 



Ostatní ustanoveni plného znění zřizovací listiny č.j. 4826612014-MZE-12143 ze dne 30. 06. 2014 zůstávají beze změny. 
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lng Marian Jurečka mi istr zemědělství 


