MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
V Praze dne 7. ledna 2021
Č. j.: MSMT-673/2021-2

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") jako věcně příslušný správní orgán
podle § 30b odst. 2 a 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o veřejných výzkumných institucích“), a § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo takto:

schvaluje
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
IČO: 86652079, se sídlem Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí s účinností od 13. února 2021, a to na dobu
pěti let.

ODŮVODNĚNÍ
Ministerstvo obdrželo dne 22. prosince 2020 žádost Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., se
sídlem Bělidla 986/4a, 603 00 Brno, č.j.: UVGZ/2027/2020, o opětovné zapsání do Seznamu výzkumných
organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí.
V žádosti byly uvedeny, v souladu s § 30b odst. 1 zákona o veřejných výzkumných institucích, tyto údaje:
název veřejné výzkumné instituce, její identifikační číslo a sídlo. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
se ve své žádosti zároveň zavazuje plnit závazky vyplývající z § 30a odst. 1 písm. b) ve spojení s § 30c, a dále
závazky vyplývající z § 30a odst. 1 písm. c) zákona o veřejných výzkumných institucích.
Ministerstvo posoudilo předloženou žádost o schválení pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích
zemí, která obsahovala zákonem stanovené údaje, shledalo, že byly splněny zákonné podmínky pro zápis,
a proto ve smyslu § 30b odst. 2 citovaného zákona schválilo žadatele pro přijímání výzkumných pracovníků
ze třetích zemí, s účinností od 13. února 2021, a to na dobu pěti let.
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POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 odst. 1 správního řádu rozklad,
ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá, namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení.
Rozklad se podává k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a rozhoduje o něm ministr. Rozkladem lze
napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Podání rozkladu pouze
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Rozklad má odkladný účinek (§ 85 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb. per analogiam).

Ing. Jana Říhová
ředitelka odboru podpory vysokých škol a výzkumu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Za správnost vyhotovení:

Účastník řízení:
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Bělidla 986/4a
603 00 Brno

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 23. ledna 2021
Zapsal dne: 25. ledna 2021

podepsal
Bc. Jana Digitálně
Bc. Jana Brožová
Datum: 2021.01.25
Brožová 09:51:51 +01'00'
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podepsal
Bc. Jana Digitálně
Bc. Jana Brožová
2021.01.25
Brožová Datum:
09:51:02 +01'00'

