nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1
4. února 2022
Č. j.: MD-8449/2021-710/18

VÝZVA
k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu rozvoje
činnosti veřejné výzkumné instituce v resortu dopravy – Centra dopravního
výzkumu, v. v. i.
Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, v souladu s ustanovením
§ 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), vyhlašuje výzvu
k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu rozvoje činnosti veřejné
výzkumné instituce v resortu dopravy – Centra dopravního výzkumu, v. v. i.
Předmět dotace
Účelová neinvestiční dotace na podporu rozvoje činnosti veřejné výzkumné instituce v resortu
dopravy – Centra dopravního výzkumu, v. v. i. na rok 2022.
Časový harmonogram
Datum vyhlášení výzvy: 4. 2. 2022
Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 4. 2. 2022
Datum ukončení příjmů žádostí o dotaci: 6. 3. 2022
Alokace výzvy a oprávnění žadatelé
Účelová neinvestiční dotace bude poskytnuta pouze příjemci Centru dopravního výzkumu, v.v.i.
(dále jen „příjemce“).
Maximální alokace je následující:
v roce 2022: 32 000 000 Kč
Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Předložení žádosti příjemce obsahující všechny náležitosti dané § 14 odst. 3 zákona o
rozpočtových pravidlech a v daném termínu.
2. Dotace se poskytuje pouze na úhradu způsobilých nákladů jednotlivých projektů. Dotace

se poskytuje do výše 100% způsobilých nákladů. Způsobilé náklady dle nařízení č. 651/2014
jsou tvořeny následujícími položkami:
a) osobní náklady; kterými se rozumí náklady na mzdy a odměny výzkumných zaměstnanců
příjemce v rozsahu nezbytném pro účely projektu, vč. zákonných odvodů

MD-8449/2021-710/18
b) dodatečné režijní náklady v rozsahu nezbytném pro účely projektu
c) ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které jsou nezbytné
pro účely projektu.
3. Konkrétní způsobilé náklady jednotlivých projektů, které jsou předmětem dotace, budou
vymezeny na Projektových kartách uvedených v příloze k žádosti o poskytnutí dotace.
4. Příjemce dotace je povinen postupovat hospodárně, pořizovat služby maximálně za cenu v místě
realizace obvyklou a při výběru dodavatelů dodržovat zásady transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace.
5. Lhůta, v níž má být dosaženo stanoveného účelu dotace dle §14 odst. 4 písm. e) zákona
o rozpočtových pravidlech je do 31. 12. 2022.
6. Dotace bude poskytnuta na řešení projektů naplňující tyto oblasti:
a) Zlepšení organizace silniční dopravy
b) Zlepšení kvality, bezpečnosti a kapacity pozemních komunikací
c) Zvyšování bezpečnosti silničního provozu
d) Vytváření podmínek pro zvyšování podílu železniční dopravy
e) Rozšiřování povědomí o aktuálních změnách v dopravě mající vliv na každodenní život
obyvatel
f) Zlepšování životního prostředí v souvislosti s rozvojem dopravy a dopravní infrastruktury
g) Aktualizace koncepčních a strategických materiálů nebo tvorby nových strategických
materiálů
h) Rozvoj dopravní politiky
i) Zajištění aplikace technických specifikací a norem
j) Rozvoj služeb nad prostorovými daty, využití moderních technologií v dopravě
k) Efektivnější a účinnější dopravně správní agendy
7. V rámci dotace bude každý projekt definován samostatně na formuláři Projektová karta
přiloženém k této výzvě.
8. Nesplnění výše uvedených podmínek může být důvodem pro neposkytnutí dotace
v následujícím kalendářním roce.
9.

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace je vázáno na schválení zákona o státním rozpočtu na
rok 2022.

Podoba žádosti o dotaci a příloha
Poskytovatel dotace požaduje, aby žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu
rozvoje činnosti veřejné výzkumné instituce v resortu dopravy – Centra dopravního výzkumu,
v. v. i. byla doručena v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech a
obsahovala všechny náležitosti.
Poskytovatel dotace požaduje, aby žádost o poskytnutí dotace byla doložena s následující přílohou:
-

Formulář pro návrh projektu s názvem „Projektová karta“.
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Informace o možnosti postupu poskytovatele dotace
V souladu s § 14k odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech Ministerstvo dopravy uvádí, že bude-li
žádost o poskytnutí dotace trpět vadami, vyzve žadatele o dotaci k odstranění vad; k tomu mu
poskytne přiměřenou lhůtu. V souladu s § 14k odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech může
Ministerstvo dopravy kdykoli v průběhu řízení žadatele o dotaci vyzvat k doložení dalších podkladů
nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž mu poskytne
přiměřenou lhůtu. V souladu s § 14k odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech si Ministerstvo
dopravy vyhrazuje právo v průběhu řízení o poskytnutí dotace žadateli o dotaci doporučit úpravu
žádosti o dotaci, lze-li předpokládat, že upravené žádosti o dotaci bude zcela vyhověno. K této
úpravě bude žadateli o dotaci poskytnuta přiměřená lhůta.
V souladu s § 14p zákona o rozpočtových pravidlech lze žádosti o poskytnutí dotace, která byla
pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti
vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci.
Kontakt na vyhlašovatele výzvy
Ministerstvo dopravy
Odbor ITS, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
Datová schránka: n75aau3
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