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118 11 Praha 1              
 

 
         

Č. j.: MK 45885/2022 OVV 
Sp. zn.: MK-S 9012/2018 OVV 

     

ROZHODNUTÍ 

Ministerstva kultury o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumné organizace na léta 2019-2023 na základě „Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné 
organizace (Národní knihovna České republiky) na léta 2019 – 2023“ ve smyslu ustanovení § 4 
odst. (2), písm. a), bod 1. zákona č. 130/2002 Sb. 
 
Ministerstvo kultury 
Adresa: Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1  
IČ: 00023671 
Zastoupené: Mgr. Martinem Baxou, ministrem kultury  
(dále jen „poskytovatel“) 
 
rozhodlo podle § 9 odst. (6), písm. a) 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 a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře výzkumu 
a vývoje“) a § 14 odst. 2 a 4 ve vazbě na § 54 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a 
o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 

 
t a k t o: 

 
I. Příjemce podpory, jímž je podle tohoto rozhodnutí 
Název: Národní knihovna České republiky 
Adresa: Klementinum 190, 110 00 Praha 1 
IČ: 00023221 
Právní forma: státní příspěvková organizace  
Zastoupený: Mgr. Tomášem Foltýnem, generálním ředitelem 
(dále jen „příjemce“), 
 
se poskytuje institucionální podpora formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, 
experimentální vývoj a inovace (dále jen „podpora“) na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace na základě výsledku vyhodnocení „Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné 
organizace (Národní knihovna České republiky) na léta 2019 – 2023“ oznámeného dne 26. 10. 
2018, č. j. MK 68439/2018 OVV dle Příkazu ministra kultury č. 11 ze dne 25. 5. 2018 (PM č. 
11/2018) a žádosti příjemce ze dne 29. 10. 2018 č. j. 2434/KGŘ/18. 
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II. Celková výše institucionální podpory poskytovatele na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace (DKRVO) na základě výsledku vyhodnocení „Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné 
organizace (Národní knihovna České republiky) na léta 2019 – 2023“ činí na léta 2019 - 2023 (tj. 
na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023): 53 730 000 Kč (slovně: 
padesáttřimilionůsedmsettřicettisíckorunčeských).  
 
Výše institucionální podpory v letech a závazné ukazatele pro její čerpání jsou uvedeny v tabulce č. 
1, která obsahuje poskytovatelem uznané náklady a výdaje, které jsou institucionální podporou 
dotovány.  

 
 

tab. č. 1 
 

Náklady a výdaje (v tis. Kč / rok) 2019 2020 2021 2022 2023 Celkem 

A. výdaje na pořízení dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku 

0 0 270 1 815 2 337 4 422 

B. neinvestiční (provozní) náklady 
celkem 

4 753 4 753 11 104 14 610 14 088 49 308 

- z toho: platy zaměstnanců 968 968 2 445 2 495 2 475 9 351 

- z toho: OON 1 141 1 141 2 480 3 313 3 288 11 363 

Celkem (A+B) 4 753 4 753 11 374 16 425 16 425 53 730 

Přepočtený počet pracovních míst osob 
podílejících se na řešení cílů IP 
DKRVO    

0 0 0 0 0  

        
 
 

Podrobné členění institucionální podpory bude příjemce upřesňovat každý rok v rámci 
rozpisu rozpočtu institucionální podpory DKRVO (dále „ rozpis“) do 31. ledna daného roku, který 
v tomto termínu předloží poskytovateli. V rozpisu na daný rok jsou závazným ukazatelem náklady 
a výdaje uvedené v tab. č. 1. a přepočtený počet pracovních míst osob podílejících se na řešení 
Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (Národní knihovna České republiky) na léta 
2019–2023.       

Změny rozpisu v rámci závazných ukazatelů uvedených v tab. č. 1 v průběhu daného roku 
budou řešeny na základě písemné žádosti příjemce včetně odůvodnění změn. 

Změny nákladů a výdajů uvedených v rozhodnutí v tab. č. 1 na základě žádosti příjemce jsou 
nepřípustné, s výjimkou změny vyvolané změnou výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a 
inovace v části institucionální podpory DKRVO schválené v rámci zákona o státním rozpočtu na 
příslušný kalendářní rok pro kapitolu poskytovatele. Jejich rozdělení dle výsledku hodnocení 
výzkumné organizace stanoví poskytovatel a oznámí příjemci, o jaký objem může požádat pro 
změnu rozhodnutí.  
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III. Účelem podpory dle části II. je naplnění Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné 
organizace (Národní knihovna České republiky) na léta 2019 – 2023, která je nedílnou součástí 
tohoto rozhodnutí.  Změny koncepce na základě žádosti příjemce jsou vyloučené, jedná se 
o  koncepci dlouhodobého rozvoje výzkumné organizace (VO) a nikoliv každoročně aktualizovaný 
dokument. Příjemce v průběžných zprávách informuje poskytovatele, co z koncepce VO a jakým 
způsobem plní. Při závěrečném hodnocení se vyhodnotí, jak byla původní koncepce naplněna. 
Pokud by na základě průběžného hodnocení poradním orgánem ministra kultury - Radou ministra 
kultury pro výzkum (RMKPV) nebo z jiných důvodů existovalo vážné riziko neplnění cíle koncepce 
VO, je právem poskytovatele přijmout opatření pro dosažení cíle koncepce VO nebo, pokud by to 
nebylo možné, zastavit poskytování podpory a vyzvat příjemce k předložení nové koncepce, která 
bude zhodnocena postupem pro vstupní hodnocení dle PM č. 11/2018.  

Lhůta, ve které má být stanoveného účelu dosaženo je od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2023.  

 
IV. Podmínkou poskytnutí podpory je splnění povinností tímto rozhodnutím stanovených.  

1. Příjemce podporu použije výlučně na nehospodářské činnosti výzkumné organizace stanovené 
v čl. 2.1.1. bodu 19 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)1.  

2. Z podpory mohou být hrazeny příjemcem vynaložené způsobilé, poskytovatelem uznané náklady 
a výdaje mající přímou vazbu na realizaci cílů výzkumu a vývoje daných tímto rozhodnutím. Tyto 
způsobilé a poskytovatelem uznané náklady a výdaje na ně musí být vynaloženy v souladu 
s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.  
 
3. Příjemce v souladu s ustanovením § 8 odst. 1) zákona č. 130/2002 Sb. vede v daném účetním 
období pro poskytnutou institucionální podporu DKRVO v rámci účetnictví oddělenou evidenci o 
vynaložených nákladech nebo výdajích hrazených z podpory dle části II. rozhodnutí v souladu 
s platným rozpisem. Stejně tak sleduje i výnosy a příjmy plynoucí z výsledků činnosti výzkumné 
organizace (činnosti VaV). Výnosy z činnosti VaV jsou nejen poskytnutá institucionální podpora 
DKRVO, ale i výnosy z prodeje uplatněných výsledků základního a aplikovaného výzkumu či 
experimentálního vývoje, které instituce vytvořila, a to na základě této institucionální podpory 
(např. prodej licence, technologie apod.). 
 
4. Příjemce podpory účtuje v okamžiku vydání Rozhodnutí o pohledávce za státním rozpočtem, 
v okamžiku připsání podpory na účet příjemce účtuje o přijetí krátkodobé zálohy (SÚ 374).  Při 
použití prostředků v provozním hospodaření v průběhu účetního období účtuje příjemce o 
nákladech, o výnosech, závazcích a jejich úhradě a tvorbě dohadných položek (SÚ 388). Při použití 
prostředků na pořízení dlouhodobého majetku příjemce účtuje o tvorbě dohadných položek 
(SÚ 388), tvorbě vlastního jmění, dále o závazcích a jejich úhradě a uvedení majetku do užívání.  
Po celou dobu používání podpory k úhradám nákladů a výdajů je příjemce povinen počínat si tak, 
aby významně neovlivnil hospodářský výsledek v hlavní činnosti daného účetního období.  

                                                           
1 Úřední věstník Evropské unie C 198, 27. 6. 2014, s 1. Nehospodářskými činnostmi jsou: 
 a) primární činnosti výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur, zejména: 

1. vzdělávání s cílem zvýšit počty a zlepšit kvalifikaci lidských zdrojů. V souladu s judikaturou a rozhodovací 
praxí Komise a podle sdělení o pojmu státní podpory a sdělení o službách obecného hospodářského zájmu se 
za nehospodářskou činnost považuje veřejné vzdělávání organizované v rámci státního vzdělávacího systému, 
jež je z velké části nebo zcela financováno ze státních prostředků a je státem kontrolováno; 

2. nezávislý výzkum a vývoj (VaV) s cílem získat nové poznatky a lépe pochopit dané téma, včetně 
kooperativního VaV, pokud je spolupráce, do níž je výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura 
zapojena, účinná; 

3. rozsáhlé šíření výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním základě například prostřednictvím 
výuky, otevřeného přístupu k databázím, otevřených publikací a otevřeného softwaru; 
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5. Za nevýznamný vliv na hospodářský výsledek je považováno nevyužití prostředků podpory 
z objektivních důvodů do 15% neinvestiční části dotace v daném účetním období. Příjemce k 31. 
prosinci daného účetního období účtuje o převodu nevyužití části záloh (SÚ 374) souvztažně na 
účet Výnosy příštích období (SÚ 384). V případě, že nebude z  objektivních důvodů možné zajistit, 
aby použití podpory nemělo kladný vliv na výsledek hospodaření, respektive v případě kladného 
zůstatku evidovaného k 31. prosinci odděleně (analyticky) v rámci syntetického účtu 384 Výnosy 
příštích období použije příjemce tyto prostředky k dosažení plánovaného účelu v následujícím 
účetním období, a to do výše max. 15%  ročního objemu neinvestiční části podpory. Stanovený 
postup neplatí pro nedočerpané prostředky na platy a ostatní osobní náklady, které je příjemce 
povinen vyčerpat do 31. prosince daného roku podpory. Případné nečerpané prostředky budou 
předmětem budoucí kumulativní vratky při vypořádání se státním rozpočtem v roce 2024.   
 
5a. Prostředky podpory nespotřebované v průběhu roku, které hodlá se souhlasem poskytovatele 
použít k úhradě výdajů na pořízení dlouhodobého majetku v dalším roce přeúčtuje k 31. prosinci 
z účtu Krátkodobé přijaté zálohy (SÚ 374) na účet Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (SÚ 472). 
V případě prostředků na pořízení dlouhodobého majetku se neuplatní omezení objemu 15% pro 
přesun prostředků do následujícího období. 
 
5b.  Pokud příjemce vytvoří příjmy z prodeje či transferu výsledků výzkumu dosažených na základě 
institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace, které nebudou 
do 31. prosince daného roku v plné výši vynaloženy na nehospodářskou vědeckovýzkumnou 
činnost, vznikne tak kladný zůstatek evidovaný k 31. prosinci odděleně (analyticky) v rámci 
syntetického účtu 384 Výnosy příštích období. Příjemce použije tyto prostředky na nehospodářskou 
vědeckovýzkumnou činnost v dalším roce, v tomto případě se omezení objemu pro přesun do 
následujícího období neuplatní.  
    
6. Organizace oznámí do 25. ledna následujícího roku v podrobném členění počáteční a 
konečný zůstatek SÚ 374, 384, SÚ 388, 472 včetně obratů za dané účetní období. Organizace 
předloží poskytovateli informace o tom, jaký je objem nespotřebovaných prostředků 
institucionální podpory za dané účetní období v členění na prostředky k využití dle bodů 5 a  
5a a dále na nevyužité prostředky, které budou předmětem vypořádání se státním rozpočtem 
po ukončení podpory kumulativně za léta 2019 – 2023 v roce 2024.  Dále organizace oznámí 
do 25. ledna následujícího roku kolik činí kladný zůstatek v příslušné evidenci SÚ 384 
z prodeje či transferu výsledků výzkumu dle bodu 5b. Toto oznámení má pouze informativní 
charakter.   
 
7. Použití prostředků institucionální podpory DKRVO na úhradu provozních nákladů nebo výdajů 
organizace, které nespadají do předmětu institucionální podpory DKRVO, je vyloučené. V případě 
jejich použití v rozporu s předchozí větou, by příjemce podpory přestal plnit jednu z podmínek 
Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) pro výzkumnou organizaci 
s důsledkem okamžitého ukončení podpory VaV v rámci institucionálního financování rozvoje 
výzkumných organizací a povinností vrácení již poskytnuté neoprávněné podpory za období, kdy 
přestal podmínku pro výzkumné organizace splňovat. 
 

      8. Skutečnost, že náklady a výnosy z nehospodářské činnosti výzkumné organizace jsou správně 
a úplně účtovány v odděleně vedené účetní evidenci, včetně sledování vytváření a používání zisku 
z  nehospodářské činnosti výzkumné organizace (činnosti VaV), je povinností a odpovědností 
statutárního zástupce příjemce podpory.  
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9. Neoprávněné použití poskytnuté podpory dle tohoto rozhodnutí nebo její části na jiný účel než 
stanoví toto rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně a podmínek poskytnutí podpory 
na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Příjemce podpory, který porušil 
rozpočtovou kázeň, je povinen odvést do státního rozpočtu odvod za porušení rozpočtové kázně ve 
stejné výši, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň. Zároveň je povinen zaplatit do státního rozpočtu 
penále ve výši 1‰ denně z částky, které se týká porušení rozpočtové kázně, nejvýše však do výše 
této částky. Penále se počítá ode dne následujícího, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne, 
kdy byly prostředky odvedeny. Odpovědnost podle zvláštního právního předpisu není tímto 
dotčena. 
 
10. Příjemce podpory je povinen:  
a) v termínu do 15. prosince každého roku podpory předložit průběžnou zprávu o plnění 
koncepce VO a o dosažených výsledcích. 
b) Průběžná zpráva zahrnuje zejména: 
1. plnění jednotlivých části koncepce VO podle závazné struktury obsahující i informace o změnách, 
ke kterým při plnění koncepce došlo a jejich odůvodnění (ke každé části koncepce VO s výjimkou 
části III. 1. D bude uvedeno, zda došlo ke změnám, k jakým a jejich odůvodnění a plnění příslušné 
části koncepce), 
2. způsob splnění kontrolovatelných cílů pro daný rok uvedených v části III. 2 koncepce VO, 
3. dosažené a uplatněné výsledky, pokud byly na daný rok plánovány v části III. 2 koncepce VO, 
4. plnění rozpisu rozpočtu na příslušný rok dle části II. rozhodnutí, tab. č. 1, 
5. nedosažené nebo neuplatněné výsledky pokud byly plánovány v části III. 2 koncepce VO včetně 
zdůvodnění, proč výsledků dosaženo nebylo. 
Příjemce podpory je povinen s touto zprávou předložit poskytovateli k hodnocení uplatněné 
výsledky výzkumu dosažené na základě této podpory za příslušný rok (publikované nebo u 
aplikovaných výsledků verifikované postupem stanoveným Příkazem ministra kultury č. 21/2018 
nebo u ostatních aplikovaných výsledků odpovídající definicím daného druhu výsledku pro 
příslušný rok podpory. Výsledky typu B předá příjemce podpory v tištěné podobě (nejde-li o 
elektronickou knihu), veškeré ostatní uplatněné výsledky předá v elektronické podobě tak, aby bylo 
možné zkontrolovat obsah výsledku a všechny povinné náležitosti daného typu výsledku, které se 
uvádí pro Rejstřík informací o výsledcích (RIV) (např. u výsledku typu J – kopii článku v odborném 
časopisu a scan obálky příslušného č. časopisu, ve které byl článek publikován, a údajů uvedených 
v tiráži).  Příjemce je povinen předložit poskytovateli rovněž uplatněné výsledky za příslušný rok 
vzniklé na základě IP DKRVO poskytnuté v letech předchozích, pokud takové existují.   
Vzorové formuláře pro předložení výsledků budou stanoveny pokynem poskytovatele vždy do 31. 
října příslušného roku.  
 
Poskytovatel průběžnou zprávu a předložené uplatněné výsledky zhodnotí pomocí poradního 
orgánu ministra kultury RMKPV do 28. února roku následujícího. 
 
10a. Příjemce je povinen u všech uplatněných předložených výsledků, které vznikly na základě IP 
DKRVO, uvést dedikaci k tomuto zdroji podpory v následujícím znění: „(Název druhu výsledku 
dle platných definic) vznikl/a na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního 
rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury“. Bude-li příjemcem předložen 
poskytovateli k hodnocení výsledek bez příslušné dedikace, nemůže jej poskytovatel schválit, a 
nelze tedy ani předat záznam o tomto uplatněném výsledku do IS VaVaI-RIV dle bodu 16. 
 
11. Příjemce podpory do 31. ledna 2024 předloží závěrečnou zprávu o plnění koncepce VO, 
včetně čerpání podpory za celé pětileté období platnosti koncepce. 

Závěrečná zpráva obsahuje: 
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1. základní identifikační údaje (název dokumentu, název VO, období). 
2. Souhrnnou část, jež obsahuje: 
a) zhodnocení plnění celkového cíle koncepce VO včetně vazby na naplňování strategických 

dokumentů, 
b) IP DKRVO vynaloženou VO celkem a v členění po jednotlivých letech a podle závazných 

ukazatelů uvedených v části II. rozhodnutí, v tab. č.1, 
c) získané další zdroje pro rozvoj výzkumu VO v uplynulých pěti letech (účelová podpora, 

prostředky ESIF, zahraniční zdroje, prostředky ze smluvního výzkumu apod.) a jejich srovnání 
s předpoklady uvedenými v části II. 4 koncepce VO, včetně odůvodnění případných změn 
v letech 2019 - 2023, 

d) realizovanou mezinárodní a národní spolupráci VO, spolupráci s uživateli výsledků výzkumu, 
e) další specifické výzkumné aktivity VO a aktivity s nimi související. 
3. Oblasti výzkumu zajišťované jednotlivými výzkumnými týmy VO v členění 
a) název oblasti, 
b) plnění dílčích cílů koncepce pro danou oblast a kontrolovatelných cílů pro jednotlivé roky, 
c) složení týmu zajišťujícího dílčí cíl a jeho změny v uplynulých pěti letech, včetně odůvodnění 
případných změn v letech 2019 - 2023, 
d) uplatněné výsledky a jejich srovnání s výsledky předpokládanými, včetně odůvodnění případných 
změn v letech 2019 - 2023. 
 

Poskytovatel zajistí závěrečné hodnocení plnění koncepce VO hodnocením „peer review“ pomocí 
RMKPV obdobným způsobem jako vstupní hodnocení do 30. dubna 2024 a zveřejnění výsledku 
závěrečného hodnocení do 30. června 2024. 
 
12. Souhrnné vyúčtování podpory poskytnuté v kalendářním roce a přehled dokladů 
o uznaných nákladech a výdajích hrazených z této podpory předloží příjemce podpory 
poskytovateli v termínu do 25. ledna roku následujícího.  Souhrnné vyúčtování vedle výkazů 
skutečného čerpání obsahuje rovněž tabulku(y) s uvedením upraveného rozpisu rozpočtu 
poskytnuté podpory a jejím čerpáním.  Podmínky a vzorové formuláře budou stanoveny 
poskytovatelem a   vždy do 31.  října roku podpory zaslány příjemci.  
Do souhrnného vyúčtování mohou být zahrnuty pouze doklady o nákladech a výdajích 
vynaložených v rámci stanovených podmínek.  
Při účtování o dotaci (poskytnutí a použití institucionální podpory DKRVO) se organizace řídí 
metodickým pokynem ministerstva. 
Souhrnné vyúčtování musí obsahovat datum vyhotovení, podpis a razítko osoby odpovědné za 
vyúčtování poskytnuté podpory. Podrobný přezkum přehledu dokladů je ze strany poskytovatele 
možný i v případě odsouhlasení Souhrnného vyúčtování, a to zejména v případech následné 
kontroly provedené u příjemce. 
 
13. Příjemce podpory je povinen uchovávat a na požádání zpřístupnit poskytovateli informace a 
dokumenty o dlouhodobém koncepčním rozvoji výzkumné organizace po dobu 10 let od poskytnutí 
podpory. 
 
14. Příjemce podpory je povinen písemně informovat Ministerstvo kultury o změnách, které nastaly, 
jež se dotýkají jeho právního postavení, a mohly by mít vliv na jeho postavení jako výzkumné 
organizace, a to do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl. 
15. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu plnění cílů a uplatněných výsledků dle koncepce 
v jednotlivých letech trvání podpory, včetně monitoringu čerpání a využití podpory a účelnosti 
čerpaných nákladů dle tohoto rozhodnutí. Poskytovatel je oprávněn provést finanční kontrolu u 
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příjemce podpory v průběhu doby čerpání podpory dle tohoto rozhodnutí a 5 let následujících po 
ukončení čerpání podpory.   

 
16. Příjemce je povinen zveřejnit pravdivé a včasné informace o dlouhodobém koncepčním rozvoji 
výzkumné organizace a uplatněných výsledcích tohoto výzkumu. Příjemce plní tuto povinnost 
poskytování informací předáním údajů o uplatněných výsledcích do RIV ke zveřejnění 
prostřednictvím Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI), případně dalších 
stanovených struktur IS VaVaI požadovaných správcem systému.  
Formu předání informací a lhůty pro předání informací stanoví poskytovatel. Data budou předána 
ve formátu a předepsané struktuře platné pro příslušný rok, které schvaluje Rada pro výzkum, vývoj 
a inovace. Závazná struktura dat spolu s pokyny k vyplnění a kontrole bude zveřejněna 
v informacích pro dodavatele dat na internetové adrese  https://www.rvvi.cz/. 
 
17. Toto rozhodnutí může být změněno pouze novým rozhodnutím poskytovatele.  
 

Odůvodnění 
 

Ve věci poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace dále jen „IP DKRVO“ na léta 2019-2023 bylo poskytovatelem na základě žádosti 
Národní knihovny České republiky ze dne 29. 10. 2018 č. j. 2434/KGŘ/18 v souladu s § 9 odst. 6 
písm. a) 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 a 
vývoje), ve znění pozdějších předpisů a § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů vydáno Rozhodnutí č. j. MK 74662/2018 OVV ze dne 10. prosince 2018. 

Dne 9. července bylo 2020 vydáno rozhodnutí č. j. MK 42947/2020 OVV z vlastního 
podnětu poskytovatele. Tímto rozhodnutím byl do původního rozhodnutí (č.j. MK 74662/2018 
OVV) přidán bod 10a. v části IV., kterým byla znovuzavedena povinnost uvádět dedikace na 
podporu IP DKRVO u výsledků vzniklých z této podpory. 

Následně bylo vydáno Rozhodnutí na základě žádosti Národní knihovny České republiky ze 
dne 11. listopadu 2020 č. j. NK-2363/KGŘ/20 o navýšení institucionální podpory dlouhodobého 
koncepčního rozvoje výzkumných organizací (IP DKRVO) na léta 2021-2023. Národní knihovny 
České republiky byla poskytovatelem písemně vyzvána dne 20. 10. 2020, č. j. MK 63236/2020 OVV 
(výzva), aby v termínu do 20. 11. 2020 zažádala o navýšení IP DKRVO v letech 2021-2023 
způsobem v dané výzvě stanoveným. Důvodem pro navýšení IP DKRVO v letech 2021-2023 jsou 
usnesením vlády ze dne 19. 10. 2020 č. 1054 schválené institucionální výdaje Ministerstva kultury 
na výzkum, vývoj a inovace jako součást návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 
2021 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2022 a 2023. Na základě 
výzvy byla příjemcem aktualizována Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace (Národní 
knihovna České republiky) na léta 2021–2023, kde je navýšení podpory specifikováno a 
odůvodněno, a jež je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.  Žádost výzkumné organizace včetně 
aktualizované koncepce byla zhodnocena poradním orgánem MK - Radou ministra kultury pro 
výzkum, dne 14. 12. 2020 bylo hodnocení schváleno hlasováním per-rollam a žádost byla 
poskytovateli doporučena ke schválení. Poskytovatel se s doporučením poradního orgánu plně 
ztotožnil a vydal toto rozhodnutí. 

Toto rozhodnutí se vydává na základě žádosti Národní knihovny České republiky ze dne 25. 
července 2022 č. j. NK-4987/KGŘ/2022 o změnu specifikace výdajů na pořízení dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku IP DKRVO 2022 a 2023. Z důvodu neočekáváného zvýšení ceny 
„zařízení pro dezinfekci papírových dokumentů Nebula“ bylo navrženo přesunout z roku 2022 na 
rok 2023 položku „rozšíření příslušenství polarizačního mikroskopu Olympus“ a nezakoupit její 
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část „zařízení pro práci s UV světlem“. Místo toho bylo navrženo za nižší cenu pořídit „digitální 
kameru a řídící software polarizačního mikroskopu Olympus“ a za ušetřené prostředky přidat 
investiční položku „tester pevnosti knižní vazby“, která je v souladu s cíli výzkumné oblasti 6 a 7 
(Ochrana fondů a archivace dat). Celkové prostředky na investice zůstávají pro rok 2022 i 2023 
stejné.  

 
Původní znění: 

č. 
Věcná specifikace investice (dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku) 
rok 

výdaje 
celkem 
(tis Kč) 

výdaje 
z IP DKRVO 

(tis. Kč) 

1. 
NEBULA – mobilní zařízení pro dezinfekci 
papírových dokumentů 2022 1065 1065 

2.  
Specializovaný server pro práci s aplikacemi IIIF a 
TEI P-5 2022 270 270 

3. 
Rozšíření příslušenství polarizačního mikroskopu 
Olympus vč. zařízení pro práci s UV světlem 2022 480 480 

4. Klimatická komora 2023 1800 1800 

5. Antivibrační podložka pod mikroskopy 2023 80 80 

6. Laboratorní lednice 2023 55 55 

7. Dino-Lite USB mikroskop s příslušenstvím 2023 52 52 

8. 
Digitální kamera a řídící SW polarizačního 
mikroskopu Olympus 2023 350 350 

Nové znění: 

č. 
Věcná specifikace investice (dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku) 
rok 

výdaje 
celkem 
(tis Kč) 

výdaje 
z IP DKRVO 

(tis. Kč) 

1. 
NEBULA – mobilní zařízení pro dezinfekci 
papírových dokumentů 2022 1150 1150 

2. 
Specializovaný server pro práci s aplikacemi IIIF a 
TEI P-5 2022 270 270 

3. Tester pevnosti knižní vazby 2022 47 47 

4. 
Digitální kamera a řídící SW polarizačního 
mikroskopu Olympus 2022 348 348 

5. Klimatická komora 2023 1800 1800 

6. Antivibrační podložka pod mikroskopy 2023 80 80 

7. Laboratorní lednice 2023 55 55 

8. Dino-Lite USB mikroskop s příslušenstvím 2023 52 52 

9. 
Rozšíření příslušenství polarizačního mikroskopu 
Olympus  2023 350 350 

 
Žádost byla projednána zpravodaji pro VO NKČR poradního orgánu MK – Radou ministra 

kultury pro výzkum a dne 29. 7. 2022 hlasováním per-rollam doporučena poskytovateli ke 
schválení. Na základě tohoto doporučení vydal poskytovatel toto rozhodnutí. 
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Poučení 

 
 Proti tomuto rozhodnutí se podle §14q, odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, nelze odvolat, ani podat rozklad. Toto rozhodnutí nabývá 
právní moci dnem doručení příjemci.  
 

 
      V Praze dne 1. srpna 2022 

 
                                                                                                      
 
 

…………………………………….. 
                                                                                             poskytovatel 

 
 
Příloha: Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace (Národní knihovna České 
republiky) na léta 2019 – 2023      
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