
 

 

DODATEK č. 7 

Smlouvy o spolupráci mezi příjemcem a dalšími účastníky na řešení projektu  

 „Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České 

republiky“ s identifikačním kódem DG16P02M034 

(dále jen „projekt“) 

 

Smluvní strany: 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 

sídlo: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice 

IČO: 00027073 

DIČ: CZ 00027073 

zastoupen panem doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc., ředitelem  

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení v rámci projektu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

dále jen „VÚKOZ“ nebo též „příjemce“ 

 

 

a 

Národní památkový ústav, s.p.o. 

sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 

IČO: 75032333 

DIČ: CZ 75032333 

zastoupen paní Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou 

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení v rámci projektu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

dále jen „NPÚ“ nebo též „další účastník 1“ 

 

 

České vysoké učení technické v Praze 

sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00  Praha 6 - Dejvice 

IČO: 68407700 

DIČ: CZ 68407700 

 zastoupeno panem doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., rektorem 

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení v rámci projektu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

dále jen „ČVUT“ nebo též „další účastník 2“ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mendelova univerzita v Brně 

sídlo: Zemědělská 1, 613 00 Brno – sever 

IČO: 62156489 

DIČ: CZ 62156489 

zastoupena paní prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou 

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení v rámci projektu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

dále jen „MENDELU“ nebo též „další účastník 3“ 

 

další účastník 1, další účastník 2 a další účastník 3 – společně dále též jen „další účastníci 

projektu“ 

 

 

uzavřeli prostřednictvím svých zplnomocněných zástupců dne 19. 2. 2016, v souladu 

s ustanovením        § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouvu o 

spolupráci mezi příjemcem a dalšími účastníky na řešení projektu  „Identifikace a 

prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky“ s 

identifikačním kódem DG16P02M034 (dále jen „smlouva“).  

 

      Čl. I. 

V souladu s ustanovením článku 12 výše uvedené smluvní strany přijímají úpravy a 

doplnění smlouvy o změny podle uzavřeného Dodatku č. 7 ke smlouvě č. 34/2016/OVV o 

poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřeného 

podle § 9 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) uzavřeného mezi poskytovatelem Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační 

složka státu a příjemcem Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví – 

veřejná výzkumná instituce ze dne  20. 11.  2018 

       

 

 

                                              Čl. II. 

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí účelové podpory, 

Čl. 1. Předmět smlouvy, bod 2. Název projektu a identifikační kód projektu, Čl. 1. 

Předmět smlouvy, bod 5. Předpokládané výsledky projektu za dobu řešení projektu a Čl. 4. 

Zprávy a doklady o nákladech, bod 3. 

 

 

 



 

Článek 1. Předmět smlouvy, bod 2 

2. Název projektu: Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní 

krajiny České republiky 

 

Původní komentář: 

Název projektu: Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny 

České republiky 

Identifikační kód projektu: DG16P02M034 

Společný projekt: příjemce projektu: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 

zahradnictví, v.v.i.; 

další účastník projektu: Národní památkový ústav, právní forma: státní 

příspěvková organizace, adresa: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – 

Malá Strana, IČ: 75032333, zastoupený: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, 

generální ředitelkou; 

další účastník projektu: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 

právní forma: veřejná vysoká škola, adresa: Zemědělská 1, 613 00 Brno, 

IČ: 62156489, zastoupený: prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem; 

další účastník projektu: České vysoké učení technické v Praze – Fakulta 

stavební, právní forma: veřejná vysoká škola, adresa: Zikova 1903/4, 166 36 

Praha 6, IČ: 68407700, zastoupený: prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc., 

rektorem  

 

se ruší a nově nahrazuje textem: 

Nový komentář: 

Název projektu: Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny 

České republiky 

Identifikační kód projektu: DG16P02M034 

Společný projekt: příjemce projektu: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 

zahradnictví, v.v.i.; 

další účastník projektu: Národní památkový ústav, právní forma: státní 

příspěvková organizace, adresa: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – 

Malá Strana, IČ: 75032333, zastoupený: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, 

generální ředitelkou; 

další účastník projektu: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 

právní forma: veřejná vysoká škola, adresa: Zemědělská 1, 613 00 Brno, 

IČ: 62156489, zastoupený: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou  

další účastník projektu: České vysoké učení technické v Praze – Fakulta 

stavební, právní forma: veřejná vysoká škola, adresa: Jugoslávských 

partyzánů 1580/3, 160 00  Praha 6 - Dejvice, IČ: 68407700, zastoupený: 

doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., rektorem 

Zdůvodnění: 

V návaznosti na III. změnu Statutu ČVUT došlo s účinností od 1. září 2018 ke změně sídla.  

 

 

 

 



 

Článek 1. Předmět smlouvy 

5. Předpokládané výsledky projektu za dobu řešení projektu 

Původní komentář: 
předpokládané výsledky projektu počet 

Hlavní výsledky 

Fuzit - užitný vzor 0 

Fprum - průmyslový vzor 0 

Gprot - prototyp 0 

Gfunk - funkční vzorek 0 

Nmet - certifikovaná metodika 1 

Npam - památkový postup 0 

Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem 10 

P - patent  

- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska 0 

- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je 

využíván na základě platné licenční smlouvy 

0 

- ostatní patenty 0 

R - software 0 

Zpolop - poloprovoz  0 

Ztech - ověřená technologie 0 

Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem  0 

Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele 

0 

E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI 
Jedná se o nejméně dva měsíce trvající veřejnou prezentaci kulturních či kulturně 

historických hodnot s minimální návštěvností 1000 návštěvníků za dobu trvání výstavy, 

která je výlučně výsledkem výzkumných projektů v rámci Programu aplikovaného 

výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), a její součástí je kritický katalog 

s řádně přiděleným ISBN, jehož obsah prošel recenzním řízením. O případné výnosy ze 

vstupného musí být sníženy způsobilé náklady projektu. 

1 

Vedlejší výsledky 

A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty 0 

B - odborná kniha 2 

C - kapitola v odborné knize 0 

D - článek ve sborníku (z konference) 0 

J - recenzovaný odborný článek 4 

M - uspořádání konference 0 

W - uspořádání workshopu 2 

se ruší a nově nahrazuje textem: 

 



 

Nový komentář: 
předpokládané výsledky projektu počet 

Hlavní výsledky 

Fuzit - užitný vzor 0 

Fprum - průmyslový vzor 0 

Gprot - prototyp 0 

Gfunk - funkční vzorek 0 

NmetS- metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož 

kompetence daná problematika spadá 

1 

Npam - památkový postup 0 

Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem 10 

P - patent  

- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska 0 

- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je 

využíván na základě platné licenční smlouvy 

0 

- ostatní patenty 0 

R - software 0 

Zpolop - poloprovoz  0 

Ztech - ověřená technologie 0 

Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem  0 

Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele 

0 

Ekrit - uspořádání výstavy s kritickým katalogem  
Jedná se o nejméně dva měsíce trvající veřejnou prezentaci kulturních či kulturně 

historických hodnot s minimální návštěvností 1000 návštěvníků za dobu trvání výstavy, 

která je výlučně výsledkem výzkumných projektů v rámci Programu aplikovaného 

výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), a její součástí je kritický katalog 

s řádně přiděleným ISBN, jehož obsah prošel recenzním řízením. O případné výnosy ze 

vstupného musí být sníženy způsobilé náklady projektu. 

1 

Vedlejší výsledky 

A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty 0 

B - odborná kniha 2 

C - kapitola v odborné knize 0 

D - článek ve sborníku (z konference) 0 

J - recenzovaný odborný článek 4 

M - uspořádání konference 0 

W - uspořádání workshopu 2 

Zdůvodnění: 

Promítnuti nově definovaných druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovaci platných od 1. 1. 2018 

schválených usnesením vlády č. 837 ze dne 29. 11. 2017 do textu smlouvy. 

 

 



 

Článek 4. Zprávy a doklady o nákladech, bod 3: 

Původní komentář: 

3. Ta část účelové podpory, která ke dni 31. 12. příslušného roku podpory nebyla 

příjemcem/příjemci na stanovený účel použita, bude poskytovateli vrácena, s výjimkou 

příjemce, který je veřejnou výzkumnou institucí, jenž může v souladu s § 26 odst. 2 zákona 

č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, převést prostředky 

v objemu do 5% poskytnuté roční podpory do fondu účelově určených prostředků k účelnému 

využití v následném období řešení projektu. Nevyužité prostředky se v průběhu roku vracejí na 

účet poskytovatele, ze kterého byly prostředky uvolněny, a to na základě uzavřeného dodatku 

této smlouvy o snížení uznaných nákladů projektu a poskytnuté účelové podpory o nečerpané 

prostředky. Po skončení roku účelně nevyužité a nevyčerpané prostředky poskytnuté podpory 

ke schváleným uznaným nákladům projektu za daný rok řešení projektu (vratky) podléhají 

vypořádání se státním rozpočtem v termínech stanovených vyhláškou MF č. 367/2015 Sb., o 

zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními 

aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), v platném znění. 

S účinností   od 1. ledna 2018 se finanční vypořádání provede k 31. prosinci roku, v němž byl 

projekt ukončen, a to tak, že nevyčerpané prostředky poskytnuté podpory za celou dobu řešení 

budou odvedeny na depozitní účet poskytovatele č. xxxxxxxxxxxxxx s var. symbolem platby 

xxxxxxxxxx v termínu stanoveném poskytovatelem (obvykle do 15. 2. roku následujícího  po 

ukončení řešení a podpory projektu).  Nečerpaných prostředků účelové podpory k 31. 12. 2016, 

které byly příjemcem/ci vypořádány se státním rozpočtem v r. 2017 odvodem na depozitní účet 

poskytovatele, se tento postup netýká.   

se ruší a nahrazuje textem: 

Nový komentář: 

3. Ta část účelové podpory, která ke dni 31. 12. příslušného roku podpory nebyla 

příjemcem/příjemci na stanovený účel použita, bude poskytovateli vrácena, s výjimkou 

příjemce, který je veřejnou výzkumnou institucí, jenž může v souladu s § 26 odst. 2 zákona 

č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění a veřejnou vysokou 

školou, jenž může v souladu s § 18 odst. 9 až 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 

v platném znění převést prostředky v objemu do 5% poskytnuté roční podpory do fondu 

účelově určených prostředků k účelnému využití v následném období řešení projektu. 

Nevyužité prostředky se v průběhu roku vracejí na účet poskytovatele, ze kterého byly 

prostředky uvolněny, a to na základě uzavřeného dodatku této smlouvy o snížení uznaných 

nákladů projektu a poskytnuté účelové podpory o nečerpané prostředky. Po skončení roku 

účelně nevyužité a nevyčerpané prostředky poskytnuté podpory ke schváleným uznaným 

nákladům projektu za daný rok řešení projektu (vratky) podléhají vypořádání se státním 

rozpočtem v termínech stanovených vyhláškou MF č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách 

finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním 

fondem (vyhláška o finančním vypořádání), v platném znění. S účinností   od 1. ledna 2018 se 

finanční vypořádání provede k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen, a to tak, že 

nevyčerpané prostředky poskytnuté podpory za celou dobu řešení budou odvedeny na depozitní 

účet poskytovatele č. xxxxxxxxxxxxxx s var. symbolem platby xxxxxxxxxx v termínu 

stanoveném poskytovatelem (obvykle do 15. 2. roku následujícího  po ukončení řešení a 

podpory projektu).  Nečerpaných prostředků účelové podpory k 31. 12. 2016, které byly 

příjemcem/ci vypořádány se státním rozpočtem v r. 2017 odvodem na depozitní účet 

poskytovatele, se tento postup netýká.   

Zdůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že veřejné vysoké školy mohou také tvořit fond účelově určených prostředků, a 

nedopatřením došlo k jejich opominutí při tvorbě výše uvedených pravidel, stává se tomu 

z důvodů právní jistoty nyní. 



 

Čl. III. 

Smluvní strany se dohodly na změně v Příloze č. 1 smlouvy, kapitola V. Popis projektu, 

Povinná osnova projektu, bod 6. Specifikovat výsledky projektu a bod 9. Etapy projektu, 

písmeno e) 

V. Popis projektu, bod 6. Specifikovat výsledky projektu 

Původní komentář: 

písmeno označující druh výsledku (např. R, G, B atd.) Nmet (certifikovaná metodika) 1x 

 kategorie výsledku: hlavní/vedlejší (lze uvést v záhlaví pro 

celou skupinu, pokud od jedné kategorie bude více druhů 

výsledků a/nebo vícečetné výsledky jednoho druhu výsledku 

stejné kategorie) 

hlavní 

předpokládaný název výsledku Metodika identifikace typologických 

jednotek historické kulturní krajiny 

ČR (pracovní název) 

krátká charakteristika výsledku Metodika vymezí určující kriteria pro 

zařazování krajin do nově 

vymezovaných nižších typologických 

jednotek v rámci národní typologie 

historických kulturních krajin ČR, 

z tohoto pohledu může být 

inspirativní i v mezinárodním 

měřítku 

předpokládaný rok uplatnění výsledku 2019 

předpokládaní budoucí uživatelé výsledku (tento údaj o 

uživatelích výsledku nebude uváděn pouze u výsledků 

publikačních typu B, C, D a J; u ostatních druhů výsledků 

hlavních i vedlejších pro program NAKI II je 

nepominutelný). Doklad o zájmu budoucího možného 

uživatele o navrhovaný výsledek je možné přiložit 

k přihlášce projektu, pokud jej lze zajistit. 

Odborní pracovníci NPÚ, veřejná 

správa na úseku památkové péče, 

odborná veřejnost 

dedikace výsledku - u vedlejších výsledků bude uvedeno, zda 

bude výsledek dedikován výlučně k projektu NAKI II. Pokud 

nebude výlučně vázaný na NAKI II (s výjimkou výsledku 

druhu B - odborná kniha, A - specializovaná veřejně 

přístupná databáze, kde je tento postup vyloučen - viz ZD), je 

nutné uvést všechny souvztažné výzkumné aktivity, z kterých 

bude výsledek rovněž podporován, instituce a autory, kteří se 

budou na výsledku rovněž spolupodílet. 

Výsledek bude výlučně dedikován 

k projektu NAKI II 

 

písmeno označující druh výsledku (např. R, G, B atd.) E (uspořádání výstavy) 1x 

 kategorie výsledku: hlavní/vedlejší (lze uvést v záhlaví pro 

celou skupinu, pokud od jedné kategorie bude více druhů 

výsledků a/nebo vícečetné výsledky jednoho druhu výsledku 

stejné kategorie) 

hlavní 

předpokládaný název výsledku Prezentace hodnot historické kulturní 

krajiny (pracovní název) 



 

krátká charakteristika výsledku Prezentace hodnot HKK veřejnosti 

vč. mladších věkových kategorií 

(doba trvání min. 2 měsíce, 

návštěvnost min. 1000 osob, bez 

vstupného na výstavu). Náklady: 

příprava panelů – 20 tis. Kč; tisk 

panelů – 18 tis. Kč; příprava katalogu 

– 20 tis. Kč; tisk katalogu – 70 tis. 

Kč; režie (energie – 24 tis. Kč; 

vytápění – 10 tis. Kč; úklid, údržba – 

6 tis. Kč); celkové náklady – 168 tis. 

Kč  

předpokládaný rok uplatnění výsledku 2020 

předpokládaní budoucí uživatelé výsledku (tento údaj o 

uživatelích výsledku nebude uváděn pouze u výsledků 

publikačních typu B, C, D a J; u ostatních druhů výsledků 

hlavních i vedlejších pro program NAKI II je 

nepominutelný). Doklad o zájmu budoucího možného 

uživatele o navrhovaný výsledek je možné přiložit 

k přihlášce projektu, pokud jej lze zajistit. 

Odborní pracovníci NPÚ, státní 

správa na úseku památkové péče 

dedikace výsledku - u vedlejších výsledků bude uvedeno, zda 

bude výsledek dedikován výlučně k projektu NAKI II. Pokud 

nebude výlučně vázaný na NAKI II (s výjimkou výsledku 

druhu B - odborná kniha, A - specializovaná veřejně 

přístupná databáze, kde je tento postup vyloučen - viz ZD), je 

nutné uvést všechny souvztažné výzkumné aktivity, z kterých 

bude výsledek rovněž podporován, instituce a autory, kteří se 

budou na výsledku rovněž spolupodílet. 

Výsledek bude výlučně dedikován 

k projektu NAKI II 

 

předpokládané výsledky projektu počet 

Hlavní výsledky 

Fuzit - užitný vzor 0 

Fprum - průmyslový vzor 0 

Gprot - prototyp 0 

Gfunk - funkční vzorek 0 

Nmet - certifikovaná metodika 1 

Npam - památkový postup 0 

Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem 10 

P - patent  

- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska 0 

- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je 

využíván na základě platné licenční smlouvy 

0 

- ostatní patenty 0 

R - software 0 

Zpolop - poloprovoz  0 



 

předpokládané výsledky projektu počet 

Ztech - ověřená technologie 0 

Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem  0 

Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele 

0 

E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI 
Jedná se o nejméně dva měsíce trvající veřejnou prezentaci kulturních či kulturně 

historických hodnot s minimální návštěvností 1000 návštěvníků za dobu trvání výstavy, 

která je výlučně výsledkem výzkumných projektů v rámci Programu aplikovaného 

výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), a její součástí je kritický katalog 

s řádně přiděleným ISBN, jehož obsah prošel recenzním řízením. O případné výnosy ze 

vstupného musí být sníženy způsobilé náklady projektu. 

1 

Vedlejší výsledky 

A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty 0 

B - odborná kniha 2 

C - kapitola v odborné knize 0 

D - článek ve sborníku (z konference) 0 

J - recenzovaný odborný článek 4 

M - uspořádání konference 0 

W - uspořádání workshopu 2 

 

se ruší a nově nahrazuje textem: 

Nový komentář: 

písmeno označující druh výsledku (např. R, G, B atd.) NmetS (metodika schválená 

příslušným orgánem státní správy, 

do jehož kompetence daná 

problematika spadá) 1x 

 kategorie výsledku: hlavní/vedlejší (lze uvést v záhlaví pro 

celou skupinu, pokud od jedné kategorie bude více druhů 

výsledků a/nebo vícečetné výsledky jednoho druhu výsledku 

stejné kategorie) 

hlavní 

předpokládaný název výsledku Metodika identifikace typologických 

jednotek historické kulturní krajiny 

ČR (pracovní název) 

krátká charakteristika výsledku Metodika vymezí určující kriteria pro 

zařazování krajin do nově 

vymezovaných nižších typologických 

jednotek v rámci národní typologie 

historických kulturních krajin ČR, 

z tohoto pohledu může být 

inspirativní i v mezinárodním 

měřítku 

předpokládaný rok uplatnění výsledku 2019 

předpokládaní budoucí uživatelé výsledku (tento údaj o 

uživatelích výsledku nebude uváděn pouze u výsledků 

Odborní pracovníci NPÚ, veřejná 

správa na úseku památkové péče, 



 

publikačních typu B, C, D a J; u ostatních druhů výsledků 

hlavních i vedlejších pro program NAKI II je 

nepominutelný). Doklad o zájmu budoucího možného 

uživatele o navrhovaný výsledek je možné přiložit 

k přihlášce projektu, pokud jej lze zajistit. 

odborná veřejnost 

dedikace výsledku - u vedlejších výsledků bude uvedeno, zda 

bude výsledek dedikován výlučně k projektu NAKI II. Pokud 

nebude výlučně vázaný na NAKI II (s výjimkou výsledku 

druhu B - odborná kniha, A - specializovaná veřejně 

přístupná databáze, kde je tento postup vyloučen - viz ZD), je 

nutné uvést všechny souvztažné výzkumné aktivity, z kterých 

bude výsledek rovněž podporován, instituce a autory, kteří se 

budou na výsledku rovněž spolupodílet. 

Výsledek bude výlučně dedikován 

k projektu NAKI II 

 

písmeno označující druh výsledku (např. R, G, B atd.) Ekrit (uspořádání výstavy 

s kritickým katalogem) 1x 

 kategorie výsledku: hlavní/vedlejší (lze uvést v záhlaví pro 

celou skupinu, pokud od jedné kategorie bude více druhů 

výsledků a/nebo vícečetné výsledky jednoho druhu výsledku 

stejné kategorie) 

hlavní 

předpokládaný název výsledku Prezentace hodnot historické kulturní 

krajiny (pracovní název) 

krátká charakteristika výsledku Prezentace hodnot HKK veřejnosti 

vč. mladších věkových kategorií 

(doba trvání min. 2 měsíce, 

návštěvnost min. 1000 osob, bez 

vstupného na výstavu). Náklady: 

příprava panelů – 20 tis. Kč; tisk 

panelů – 18 tis. Kč; příprava katalogu 

– 20 tis. Kč; tisk katalogu – 70 tis. 

Kč; režie (energie – 24 tis. Kč; 

vytápění – 10 tis. Kč; úklid, údržba – 

6 tis. Kč); celkové náklady – 168 tis. 

Kč  

předpokládaný rok uplatnění výsledku 2020 

předpokládaní budoucí uživatelé výsledku (tento údaj o 

uživatelích výsledku nebude uváděn pouze u výsledků 

publikačních typu B, C, D a J; u ostatních druhů výsledků 

hlavních i vedlejších pro program NAKI II je 

nepominutelný). Doklad o zájmu budoucího možného 

uživatele o navrhovaný výsledek je možné přiložit 

k přihlášce projektu, pokud jej lze zajistit. 

Odborní pracovníci NPÚ, státní 

správa na úseku památkové péče 

dedikace výsledku - u vedlejších výsledků bude uvedeno, zda 

bude výsledek dedikován výlučně k projektu NAKI II. Pokud 

nebude výlučně vázaný na NAKI II (s výjimkou výsledku 

druhu B - odborná kniha, A - specializovaná veřejně 

přístupná databáze, kde je tento postup vyloučen - viz ZD), je 

nutné uvést všechny souvztažné výzkumné aktivity, z kterých 

Výsledek bude výlučně dedikován 

k projektu NAKI II 



 

bude výsledek rovněž podporován, instituce a autory, kteří se 

budou na výsledku rovněž spolupodílet. 

 
předpokládané výsledky projektu počet 

Hlavní výsledky 

Fuzit - užitný vzor 0 

Fprum - průmyslový vzor 0 

Gprot - prototyp 0 

Gfunk - funkční vzorek 0 

NmetS- metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož 

kompetence daná problematika spadá 

1 

Npam - památkový postup 0 

Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem 10 

P - patent  

- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska 0 

- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je 

využíván na základě platné licenční smlouvy 

0 

- ostatní patenty 0 

R - software 0 

Zpolop - poloprovoz  0 

Ztech - ověřená technologie 0 

Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem  0 

Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele 

0 

Ekrit - uspořádání výstavy s kritickým katalogem  
Jedná se o nejméně dva měsíce trvající veřejnou prezentaci kulturních či kulturně 

historických hodnot s minimální návštěvností 1000 návštěvníků za dobu trvání výstavy, 

která je výlučně výsledkem výzkumných projektů v rámci Programu aplikovaného 

výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), a její součástí je kritický katalog 

s řádně přiděleným ISBN, jehož obsah prošel recenzním řízením. O případné výnosy ze 

vstupného musí být sníženy způsobilé náklady projektu. 

1 

Vedlejší výsledky 

A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty 0 

B - odborná kniha 2 

C - kapitola v odborné knize 0 

D - článek ve sborníku (z konference) 0 

J - recenzovaný odborný článek 4 

M - uspořádání konference 0 

W - uspořádání workshopu 2 

Zdůvodnění: 

Promítnuti nově definovaných druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovaci platných od 1. 1. 2018 

schválených usnesením vlády č. 837 ze dne 29. 11. 2017 do textu smlouvy.  

 

 



 

 

V. Popis projektu, bod 9. Etapy projektu, písmeno e) 

Původní komentář: 

1. etapa 

e) Výsledky etapy (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných 

výsledků projektu podle bodu č. 6 Popisu projektu) 

1x certifikovaná metodika, 2x recenzovaný odborný článek 

se ruší a nově nahrazuje textem: 

Nový komentář: 

1. etapa 

e) Výsledky etapy (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných 

výsledků projektu podle bodu č. 6 Popisu projektu) 

1x metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná 

problematika spadá, 2x recenzovaný odborný článek 

Zdůvodnění: 

Promítnuti nově definovaných druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovaci platných od 1. 1. 2018 

schválených usnesením vlády č. 837 ze dne 29. 11. 2017 do textu smlouvy. 

 

Čl. IV. 

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

 

                   Čl. V. 

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Příjemce obdrží dva stejnopisy, další účastníci po jednom stejnopisu. Dodatek smlouvy nabývá 

platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem vložení do Registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). Vložení dodatku ke smlouvě do registru smluv jako informačního 

systému veřejné správy (ISES) zajistí v zákonem stanovené lhůtě příjemce. 

Za příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,   

  veřejná výzkumná instituce 

 

 

 

V Průhonicích dne           Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.  

                ředitel VÚKOZ, v.v.i. 



 

 Za dalšího účastníka projektu:  Národní památkový ústav,  

          státní příspěvková organizace 

 

 

 

 

V Praze dne       Ing. arch. Naděžda Goryczková, 

        generální ředitelka 

 

 

Za dalšího účastníka projektu:    Mendelova univerzita v Brně, VVŠ  

     Organizace zřízená na základě zákona o VŠ č.111/1998 Sb. 

 

 

 

 

V Brně dne       Prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. 

              rektorka 

 

 

Za dalšího účastníka projektu:  České vysoké učení technické v Praze, VVŠ 

    Organizace zřízená na základě zákona o VŠ č.111/1998 Sb. 

 

 

 

 

 

V Praze dne             Doc.RNDr.Vojtěch Petráček,CSc. 

 

                    rektor      


