
 
Dodatek č. 4 ke smlouvě  70/2018 /OVV 

 
o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uza-
vřený 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) 
 
Smluvní strany:  
1. Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu 

Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1 
IČ: 00023671 
Zastoupený: doc. Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D., ministrem kultury 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
2. Příjemce: Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta 

Právní forma: veřejná vysoká škola  
Adresa: Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno 
IČ: 62156489 
Zastoupený: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou 
(dále jen „příjemce-koordinátor“) 

 
3. Příjemce: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. 

Právní forma: veřejná výzkumná instituce 
Adresa: Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1 
IČ: 68378114 
Zastoupený: prof. PaedDr. Mgr. Miroslavem Vaňkem, Ph.D. ředitelem  
(dále jen „příjemce“) 

 
4. Příjemce: Masarykova univerzita 

Právní forma: veřejná vysoká škola  
Adresa: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 
IČ: 00216224 
Zastoupený: Doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D., rektorem 
(dále jen „příjemce“) 

 
 

Čl. I. 
 

Smluvní strany uzavřely smlouvu  č. 70/2018/OVV (dále jen smlouva), jejímž předmětem je 
poskytnutí účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní 
identity (NAKI II) – kód  programu DG - formou dotace z výdajů státního rozpočtu  na 
výzkum, experimentální vývoj a inovace  dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a 
vývoje) (dále jen „podpora“) příjemci na řešení projektu „Identifikace a trvalá 
dokumentace kulturní, krajinné a sídelní paměti obce – na příkladu zaniklých sídel 
Moravy a Slezska“ identifikační kód projektu: DG18P02OVV070  (dále jen projekt).                                     
 



 
Čl. II. 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí účelové podpory č. 70/2018 OVV, 
Čl. 1, bod 5. 
 
Původní znění 

 
5. Předpokládanými výsledky projektu za dobu řešení projektu jsou: 

předpokládané výsledky projektu počet 
Hlavní výsledky 
Fuzit - užitný vzor  
Fprum - průmyslový vzor  
Gprot – prototyp  
Gfunk - funkční vzorek  
Nmet - certifikovaná metodika 1 
Npam - památkový postup  
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem 4 
P – patent  
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska  
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který 

je využíván na základě platné licenční smlouvy 
 

- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyu-
žívaný nebo využívaný vlastníkem patentu 

 

R – software 1 
Zpolop - poloprovoz   
Ztech - ověřená technologie  

Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem   
Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele 
 

E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI II 1 
Vedlejší výsledky 
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty 9 
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám) 2 
C - kapitola v odborné knize  
D - článek ve sborníku (z konference) 5 
J - recenzovaný odborný článek 6 
M - uspořádání konference 1 
W - uspořádání workshopu 4 

 



se ruší a nově nahrazuje textem 
5. Předpokládanými výsledky projektu za dobu řešení projektu jsou: 

předpokládané výsledky projektu počet 
Hlavní výsledky 
Fuzit - užitný vzor  
Fprum - průmyslový vzor  
Gprot – prototyp  
Gfunk - funkční vzorek  
NmetS - metodika 1 
Npam - památkový postup  
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem 4 
P – patent  
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska  
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který 

je využíván na základě platné licenční smlouvy 
 

- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyu-
žívaný nebo využívaný vlastníkem patentu 

 

R – software 1 
Zpolop - poloprovoz   
Ztech - ověřená technologie  

Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem   
Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele 
 

Ekrit - uspořádání výstavy s kritickým katalogem - specifický výsledek 
programu NAKI II 

1 

Vedlejší výsledky 
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty 9 
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám) 2 
C - kapitola v odborné knize  
D - článek ve sborníku (z konference) 5 
J - recenzovaný odborný článek 6 
M - uspořádání konference 1 
W - uspořádání workshopu 4 

Zdůvodnění: 
Promítnutí nových a nově definovaných druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovací plat-
ných od 1.1.2018 schválených usnesením vlády č. 837 ze dne 29.11.2017 do textu 
smlouvy. 
 
 



Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí účelové podpory č. 70/2018 OVV, 
Čl. 4, odst. 3. 
 
Původní komentář 
 
3. Ta část účelové podpory, která ke dni 31. 12. příslušného roku podpory nebyla příjem-
cem/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 pro-
středky. Příjemcem účelně nevyužité a nevyčerpané prostředky poskytnuté podpory ke schvá-
leným 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 Ná-
rodním 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. XXXXXXXXX s var. symbolem platby 702018 v termínu 
stanoveném poskytovatelem (obvykle do 15. 2. roku následujícího  po ukončení řešení a pod-
pory projektu).    

 
se ruší a nově nahrazuje textem 
 
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. 6015-3424001/0710 s var. symbolem platby XXXX 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   pro-
středků, 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. I. Smlouvy, kapitole B IV. Popis projektu, 
bod 5. 
 
Původní komentář 
5. Specifikovat výsledky projektu (výčet všech očekávaných výsledků) 
5.1. Hlavní výsledky projektu 
 
písmeno označující druh hlavního výsledku Nmet 

předpokládaný název hlavního výsledku Prezentace zaniklých sídel 
v českém pohraničí ve výstavní 
činnosti a  muzejních expozicích 

krátká charakteristika hlavního výsledku Metodický postup pro kulturní a 
vzdělávací instituce při realizaci 
výstav a muzejních expozicích. 

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách 4. etapa 
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku  2022 
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku kulturní a vzdělávací instituce, 

neziskové organizace vč. míst-
ních spolků,  

 
se ruší a nově nahrazuje textem 
 
písmeno označující druh hlavního výsledku NmetS 

předpokládaný název hlavního výsledku Prezentace zaniklých sídel 
v českém pohraničí ve výstavní 
činnosti a  muzejních expozicích 

krátká charakteristika hlavního výsledku Metodický postup pro kulturní a 
vzdělávací instituce při realizaci 
výstav a muzejních expozicích. 

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách 4. etapa 
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku  2022 
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku kulturní a vzdělávací instituce, 

neziskové organizace vč. míst-
ních spolků,  

 



 
Původní komentář 

5.1.2. Hlavní výsledky druhu E (vyplňuje se pro každý výsledek E - uspořádání výstavy 
písmeno označující druh hlavního výsledku E 
předpokládaný název hlavního výsledku Zaniklá sídla Moravy a Slezska 
krátká charakteristika hlavního výsledku Výstava dokumentující historický 

vývoj zaniklých sídel na Moravě 
a ve Slezsku s detailním zaměře-
ním na mikroregiony Jesenicka, 
Šumperska a Bruntálska. Výstava 
bude mít putovní charakter. 

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách 4. etapa 
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku  2022 
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku široká odborná a laická veřejnost, 

vzdělávací a kulturní instituce, 
státní správa. 

písmeno označující druh výsledku B 
předpokládaný název výsledku Zaniklá sídla Moravy a Slezska – 

případové studie 
krátká charakteristika výsledku Kritický katalog výstavy typu 

monografie s mapovými vyobra-
zeními a ilustracemi. 

výsledek je plánován v etapě/ách 4. etapa 
předpokládaný rok uplatnění výsledku  2022 
předpokládaní budoucí uživatelé výsledku široká odborná a laická veřejnost, 

kulturní a vzdělávací instituce, 
státní správa. 

 
se ruší a nově nahrazuje textem 
 
písmeno označující druh hlavního výsledku Ekrit 
předpokládaný název hlavního výsledku Zaniklá sídla Moravy a Slezska 
krátká charakteristika hlavního výsledku Výstava dokumentující historický 

vývoj zaniklých sídel na Moravě 
a ve Slezsku s detailním zaměře-
ním na mikroregiony Jesenicka, 
Šumperska a Bruntálska. Výstava 
bude mít putovní charakter. 

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách 4. etapa 
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku  2022 



předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku široká odborná a laická veřejnost, 
vzdělávací a kulturní instituce, 
státní správa. 

písmeno označující druh výsledku B 
předpokládaný název výsledku Zaniklá sídla Moravy a Slezska – 

případové studie 
krátká charakteristika výsledku Kritický katalog výstavy typu 

monografie s mapovými vyobra-
zeními a ilustracemi. 

výsledek je plánován v etapě/ách 4. etapa 
předpokládaný rok uplatnění výsledku  2022 
předpokládaní budoucí uživatelé výsledku široká odborná a laická veřejnost, 

kulturní a vzdělávací instituce, 
státní správa. 

Zdůvodnění: 
Viz Čl. 2 
 
Původní komentář 

5.3. Přehled hlavních a vedlejší výsledků projektu celkem: 
předpokládané výsledky projektu počet 
Hlavní výsledky 
Fuzit - užitný vzor  
Fprum - průmyslový vzor  
Gprot – prototyp  
Gfunk - funkční vzorek  
Nmet - certifikovaná metodika 1 
Npam - památkový postup  
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem 4 
P – patent  
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska  
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který 

je využíván na základě platné licenční smlouvy 
 

- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyu-
žívaný nebo využívaný vlastníkem patentu 

 

R – software 1 
Zpolop - poloprovoz   
Ztech - ověřená technologie  

Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem   



předpokládané výsledky projektu počet 
Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele 
 

E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI II 1 
Vedlejší výsledky 
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty 9 
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám) 2 
C - kapitola v odborné knize  
D - článek ve sborníku (z konference) 5 
J - recenzovaný odborný článek 6 
M - uspořádání konference 1 
W - uspořádání workshopu 4 

 
se ruší a nově nahrazuje textem 
 

5.3. Přehled hlavních a vedlejší výsledků projektu celkem: 
předpokládané výsledky projektu počet 
Hlavní výsledky 
Fuzit - užitný vzor  
Fprum - průmyslový vzor  
Gprot – prototyp  
Gfunk - funkční vzorek  
NmetS - metodika 1 
Npam - památkový postup  
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem 4 
P – patent  
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska  
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který 

je využíván na základě platné licenční smlouvy 
 

- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyu-
žívaný nebo využívaný vlastníkem patentu 

 

R – software 1 
Zpolop - poloprovoz   
Ztech - ověřená technologie  

Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem   
Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele 
 

Ekrit - uspořádání výstavy s kritickým katalogem - specifický 1 



předpokládané výsledky projektu počet 
výsledek programu NAKI II 
Vedlejší výsledky 
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty 9 
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám) 2 
C - kapitola v odborné knize  
D - článek ve sborníku (z konference) 5 
J - recenzovaný odborný článek 6 
M - uspořádání konference 1 
W - uspořádání workshopu 4 

Zdůvodnění: 
Viz Čl. 2 
 

9. Etapy projektu 

 
Původní komentář 
 
a) Číslo, název a cíl etapy: 

4. etapa: Diseminace a presentace výsledků výzkumu 
Cíl etapy:  

- prezentace, publikace a popularizace výsledků výzkumu, 
- zpřístupnění výsledků výzkumu odborné a široké veřejnosti 

 
b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD): 

2021-02-01 

 
c) Datum ukončení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD): 

2022-12-31 

 
d) Převažující typ výzkumu (základní výzkum, průmyslový výzkum, vývoj) při řešení 

etapy: 

Průmyslový výzkum 

 
e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy: 

prezentace, publikace a popularizace výsledků výzkumu 

 
f) Organizační postup při řešení etapy: 



Na řešení etapy se podílejí všechny zapojené strany. Příjemce-koordinátor zajištuje komu-
nikaci mezi jednotlivými pracovišti, dodržování termínů a koordinaci navazujících činností. 
Z odborného hlediska zajišťuje zejména obsahovou náplň odborné publikace a kritického 
katalogu, publikací typu J a D, dále zajišťuje organizační činnosti při realizaci konference a 
výstavy. Příjemce 1 zajišťuje zejména obsahovou náplň odborné publikace a kritického ka-
talogu, publikací typu J a D, dále zajišťuje organizační činnosti při realizaci konference a 
výstavy. Dále je garantem a hlavním autorem certifikované metodiky. Příjemce 2 zajišťuje 
grafické zpracování vystavovaných objektů, v některých případech včetně tisku, výstupů 
z konference, zajišťuje grafické zpracování odborné publikace a kritického katalogu. 

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

očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu): 

Nmet, 3 x J, B + E, B, M, D 

 
h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání 

výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace): 

Nmet – certifikovaná metodika (Prezentace zaniklých sídel v českém pohraničí ve výstavní 
činnosti a  muzejních expozicích); předáno formou elektronického dokumentu 
3 x J – odborný recenzovaný článek představující souhrnné výsledky výzkumu; uplatnění 
v RIV/RUV (Rejstřík uměleckých výtvorů) 
B + E – výstava a kritický katalog (Zaniklá sídla Moravy a Slezska); bude předáno formou 
elektronického souboru a tištěné verze katalogu, kopie z návštěvní knihy k prokázání počtu 
návštěvníků, foto dokumentace a závěrečná zpráva o průběhu, poznatcích a závěrech výsta-
vy 
B – odborná kniha (Zaniklá sídla Moravy a Slezska: původní a současné funkce zaniklých 
sídel), předáno formou elektronického dokumentu a tištěné verze 
M – konference (Zaniklá sídla – minulost, současnost, budoucnost); předáno formou pre-
zenční listiny, seznamu aktivně vystupujících přednášejících, elektronickým sborníkem pří-
spěvků 
D – článek ve sborníku; uplatnění v RIV 

 
i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 

uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD): 

Nmet. – 2022-10-31 
3 x J – 2021-06-30/2022-06-30/2022-12-31 
B + E – 2022-11-30 
B – 2022-11-30 
M – 2021-11-30 
D – 2022-11-30 



se ruší a nově nahrazuje textem 
 
a) Číslo, název a cíl etapy: 

4. etapa: Diseminace a presentace výsledků výzkumu 
Cíl etapy:  

- prezentace, publikace a popularizace výsledků výzkumu, 
- zpřístupnění výsledků výzkumu odborné a široké veřejnosti 

 
b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD): 

2021-02-01 

 
c) Datum ukončení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD): 

2022-12-31 

 
d) Převažující typ výzkumu (základní výzkum, průmyslový výzkum, vývoj) při řešení 

etapy: 

Průmyslový výzkum 

 
e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy: 

prezentace, publikace a popularizace výsledků výzkumu 

 
f) Organizační postup při řešení etapy: 

Na řešení etapy se podílejí všechny zapojené strany. Příjemce-koordinátor zajištuje komu-
nikaci mezi jednotlivými pracovišti, dodržování termínů a koordinaci navazujících činností. 
Z odborného hlediska zajišťuje zejména obsahovou náplň odborné publikace a kritického 
katalogu, publikací typu J a D, dále zajišťuje organizační činnosti při realizaci konference a 
výstavy. Příjemce 1 zajišťuje zejména obsahovou náplň odborné publikace a kritického ka-
talogu, publikací typu J a D, dále zajišťuje organizační činnosti při realizaci konference a 
výstavy. Dále je garantem a hlavním autorem certifikované metodiky. Příjemce 2 zajišťuje 
grafické zpracování vystavovaných objektů, v některých případech včetně tisku, výstupů 
z konference, zajišťuje grafické zpracování odborné publikace a kritického katalogu. 

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

očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu): 

NmetS, 3 x J, B + Ekrit, B, M, D 

 



h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace): 

NmetS –metodika (Prezentace zaniklých sídel v českém pohraničí ve výstavní činnosti 
a  muzejních expozicích); předáno formou elektronického dokumentu 
3 x J – odborný recenzovaný článek představující souhrnné výsledky výzkumu; uplatnění 
v RIV/RUV (Rejstřík uměleckých výtvorů) 
B + Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem (Zaniklá sídla Moravy a Slezska); 
bude předáno formou elektronického souboru a tištěné verze katalogu, kopie z návštěvní 
knihy k prokázání počtu návštěvníků, foto dokumentace a závěrečná zpráva o průběhu, po-
znatcích a závěrech výstavy 
B – odborná kniha (Zaniklá sídla Moravy a Slezska: původní a současné funkce zaniklých 
sídel), předáno formou elektronického dokumentu a tištěné verze 
M – konference (Zaniklá sídla – minulost, současnost, budoucnost); předáno formou pre-
zenční listiny, seznamu aktivně vystupujících přednášejících, elektronickým sborníkem pří-
spěvků 
D – článek ve sborníku; uplatnění v RIV 

 
i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 

uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD): 

NmetS – 2022-10-31 
3 x J – 2021-06-30/2022-06-30/2022-12-31 
B + Ekrit – 2022-11-30 
B – 2022-11-30 
M – 2021-11-30 
D – 2022-11-30 

Zdůvodnění: 
Viz Čl. 2 
 

Čl. IV. 
 

Smluvní strany se dohodly na změně v příloze č. I. Smlouvy, příloha č. 2,  Rozpočet projektu. 
 
Přehled změn v příloze č. 2 smlouvy – Rozpočet projektu 

• A1 Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů – příjemce-
koordinátor Mendelova univerzita v Brně,  pro rok řešení 2018, 2019 

• C3 přímé neinvestiční náklady – cestovní náhrady  - příjemce-koordinátor Mendelova 
univerzita v Brně, pro rok 2018-2022 

 
 
Změny v položkách: 
 



 Rok řešení 2018-2021 
• A1 – Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů  

technický pracovník - pomocné práce při terénních průzkumech, správa a vedení 
dokumentace a poznatkové základny, dílčí analýzy – anonymizovaná pozice je 
upřesněna –  A1 – XXXXXXXXXXX od 15. 9. 2018. 
 
Rok řešení 2019-2020 
 

• A1 – Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů  
technický pracovník - příprava mapových podkladů k odborným pracem, pomocné a 
podpůrné činnosti -  anonymizovaná pozice je upřesněna –  A1 – XXXXXXXXXX,  
od  1.1.2019. 
 

Zdůvodnění: 
• A1  - na pozici  „technický pracovník“  nastupuje od 15. 9. 2018 XXXXXXXXX 

A1  - na pozici  „technický pracovník“  nastupuje od 1. 1. 2019 XXXXXXXXX 
Jsou upřesněny anonymizované pozice.   
 

 Rok řešení 2018-2022 
 

• C3 – přímé neinvestiční náklady – cestovní náhrady 
Rozšíření komentáře k položce C3 – cestovní náhrady – doplnění textu: součinnost 
řešitelů (cestovné spojené s pracovními schůzkami, workshopy apod ., propojení 
pracovišť Praha-Brno) 
 

Zdůvodnění: 
Administrativní nedopatření při přípravě přihlášky projektu – do komentáře k položce C3 
nebyly promítnuty náklady související s koordinačními schůzkami řešitelů projektu. Náklady 
na položku zůstávají zachovány. 

 
                                           Čl. V. 

 
Příloha: Tabulky rozpočtu projektu na roky řešení 2018-2022 

Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem MK v oblasti     
podpory výzkumu a vývoje 

 
 
 
 
             Čl.  VI. 
 
Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
 
 



 
 
 
                                   Čl. VII. 
 
Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 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 poskytovatel 
podpory. 
 
 
 
 V Praze    dne    27.11.2018                       V    Brně      dne 5.12.2018               
 
 
 
.................................................                                 ................................................... 
             poskytovatel                                                          příjemce-koordinátor 

 
 

 
 

V    Praze     dne 20.12.2018                            V Brně       dne 13.12.2018              
 
 
.................................................                          .................................................                                  
             příjemce      příjemce 
 
        



l llllllíllll�lllllllllllllllllllllllllll�lll�IIIIIII 
MKCAXfZlfZlCOK9T 

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.O. 
ministr kultury 

V Praze dne -f . 7. 2018 
Č. j.: MK 45392/2018 OVV 
Vyřizuje: XXXXXXXXXXXX 

Pověření ředitelky Odboru výzkumu a vývoje podpisovou pravomocí 
k písemnostem Ministerstva kultury v oblasti podpory výzkumu a vývoje 

V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 Aprobačního řádu Ministerstva kultury (MK) 
č. j. 17225/2004, ve znění pozdějších změn, ministr kultury schvaluje písemnosti ve věcech, v nichž 
mu přísluší schvalování písemností podle právních předpisů. Dle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o 
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů, (zákon) MK jako poskytovatel uzavírá s příjemcem účelové podpory na 
programový projekt smlouvu nebo vydává rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory na programový 
projekt (pro příjemce: organizační složky státu), či vydává rozhodnutí podle rozpočtových pravidel 
o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací
zřizovaných MK. Pro přijímání návrhů projektů dle § 21 odst. 1 zákona poskytovatel jmenuje
Komisi pro přijímání návrhů projektů.

V souladu s ustanovením § 3 odst. 3 Aprobačního řádu MK pověřuji výkonem podpisové 
pravomoci k písemnostem, které MK vydává či uzavírá dle výše uvedeného odstavce, 
ředitelku Odboru výzkumu a vývoje MK. 

Jedná se o tyto písemnosti: 
1. Smlouva o poskytnutí účelové podpory programového projektu dle § 9 odst. 1 - 4 zákona

pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a
kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), včetně dodatků smlouvy.

2. Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory programového projektu dle § 9 odst. 5 zákona
pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a
kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

3. Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoJe
výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků.

4. Jmenovací listiny pro členy Komise pro přijímání návrhů projektů dle§ 21 odst. 1 zákona.

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
Ministerstvo kultury 
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