
DODATEK č. 3 

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: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení v rámci projektu: 40096-5122111/0710, 685425/0300 

 
 
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: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení v rámci projektu: 60039011/0710 
 
 
dále jen „NPÚ“ nebo též „další účastník 1“ 
 

 
České vysoké učení technické v Praze 
sídlo: 166 36 Praha - Dejvice, Zikova 4 
IČO: 68407700 
DIČ: CZ 68407700 
zastoupeno panem Prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc., rektorem 
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení v rámci projektu: 19-5504610227/0100 
 
 
dále jen „ČVUT“ nebo též „další účastník 2“ 
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Mendelova univerzita v Brně 
sídlo: Zemědělská 1, 613 00 Brno – sever 
IČO: 62156489 
DIČ: CZ 62156489 
zastoupena panem Prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem 
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení v rámci projektu: 7200300237/0100 
 
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. 3 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  30.6. 2017. 

 

 

Čl. II. 

Smluvní strany se dohodly na změně v příloze č. I. Smlouvy, kapitola VI. Náklady projektu (rozpočet) 
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1. Osobní náklady nebo výdaje – rok 2017 

Původní komentář 

k řádku A1 "Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů": 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

Mzdy pracovníků vycházejí ze současného mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu včetně 

pohyblivých složek. Je uvažováno plnění za 12 měsíců. Na projektu bude dle přepočtených 

pracovních úvazků pracovat  1,425 stálých zaměstnanců,  1,575 pracovníků přijatých na řešení 

projektu a 0,5 dalších pracovníků. 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice 

Role na 

projektu 

(GP/RP/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrný 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxxx GP Metodické 

řízení práce a 

koordinace 

projektu, 

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a 

vývoje krajiny, 

typologie HKK 

0,8125 351 351 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

přírodních 

hodnot 

krajiny, 

typologie HKK 

0,2 70 70 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

0,4125 153 153 
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typologie HKK 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx RP Terénní 

průzkum a 

interpretace 

výsledků v GIS 

0,3 85 85 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,4 118 118 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,2 59 59 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,075 20 20 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,6 153 153 

 technik DP Technické 

práce a 

administrativa 

0,2 46 46 
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 Administrátor THP 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

DP Administrativn

í práce 

spojené 

s průběhem 

řešení a 

rozpočtem 

0,3 86 86 

Celkem    1141 1141 

 

 

 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Mzdy pracovníků NPÚ vycházejí ze současného mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu 

včetně pohyblivých složek. Na projektu bude dle přepočtených pracovních úvazků pracovat 0,5 

stálých zaměstnanců, 0,3 pracovníků přijatých na řešení projektu a 0,7 dalších pracovníků. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrná 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxxxx GS koordinace 

řešitelského 

týmu NPÚ, 

ověření 

metodiky 

typologie HKK, 

koordinace 

terénních 

průzkumů a 

prezentace 

v GIS 

0,2 78 78 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

0,1 53 53 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

0,1 56 56 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

0,3 110 110 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

reliktní krajiny, 

spolupráce na 

prezentaci 

výsledků v GIS 

0,1 46 46 

4 osoby DP terénní 

průzkum HKK 

0,4 182 182 

Editor GIS 

(pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu) 

DP interpretace 

výsledků 

terénního 

průzkumu 

v prostředí GIS 

0,2 74 74 

Administrátor THP DP ekonomická a 

administrativní 

agenda 

0,1 41 41 

Celkem    640 640 

 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: Mzdy pracovníků MENDELU vycházejí ze 

současného katalogu prací a mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu včetně pohyblivých 

složek. V roce 2017 a dále je uvažováno plnění za 12 měsíců. Na projektu bude dle přepočtených 

pracovních úvazků pracovat 0,6 stálých zaměstnanců, 1,3 pracovníků přijatých na řešení projektu a 

0,2 dalších pracovníků. 

Název dalšího účastníka: MENDELU 
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Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrný 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx GS metodické řízení 

výzkumného 

týmu MENDELU, 

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a vývoje 

krajiny, 

typologie HKK, 

organizace 

workshopu 

0,2 70 70 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, terénní 

práce, ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

komponovanou 

krajinu), 

organizace 

workshopu 

0,2 55 55 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS Identifikace 

znaků HKK 

z kartografických 

podkladů, 

digitalizace 

výsledků v GIS 

0,2 52 52 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

0,5  121 121 
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hodnot krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách, 

digitalizace 

výsledků v GIS 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách, 

spolupráce na 

návrhu plánu 

péče 

0,4 103 103 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

postindustriální 

krajinu) 

0,2 52 52 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

reliktní krajinu) 

0,2 44 44 

Admin. pracovník/ 

THP pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

DP Vedení finanční 

agendy, kontrola 

a zaúčtování 

dokladů, 

finanční zprávy 

projektu 

0,2 57 57 

Celkem    554 554 

 

 k řádku A2 "Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů": 

Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - řádek A2 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

V roce 2017 se zapojí 1 řešitel a 2 další pracovníci v celkovém rozsahu 480 hodin. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhovan

é mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. 

Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie 

HKK, terénní 

průzkum 

360 40 40 

2 osoby DP archivní 

průzkumy 

120 10 10 
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modelových 

území 

Celkem    50 50 

 

 

Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - řádek A2 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Název dalšího účastníka: MENDELU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem (tis. 

Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

      

      

      

Celkem    0 0 

 

k řádku A4 "Stipendia studentů": 

Stipendia studentů - řádek A4 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: Do projektu bude zapojen student 

doktorského studia Ústavu plánování krajiny specializující se na problematiku HKK.  

Název dalšího účastníka: MENDELU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

Role na 

projektu 

(RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhované 

osobní 

náklady 

celkem (tis. 

Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

1 doktorand RS Terénní 

průzkum a 

analýza 

vybraných HKK 

50 12 12 
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v ČR 

Celkem    12 12 

 

 k řádku A5 "Povinné zákonné odvody": 

Povinné zákonné odvody - řádek A5 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Název dalšího účastníka: NPU 

Navrhované povinné zákonné odvody celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované povinné zákonné odvody 

z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok) 

141 141 

 

 

k řádku A6 "FKSP": 

 

 

 

 

 

 

 

se ruší a nahrazuje textem 

 

Nový komentář 

k řádku A1 "Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů": 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

Mzdy pracovníků vycházejí ze současného mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu včetně 

pohyblivých složek. Je uvažováno plnění za 12 měsíců. Na projektu bude dle přepočtených 

pracovních úvazků pracovat  1,425 stálých zaměstnanců,  1,3 pracovníků přijatých na řešení projektu 

FKSP - řádek A6 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Název dalšího účastníka: NPU 

Navrhovaný příděl do fondu kulturních a sociálních 

potřeb celkem (tis. Kč/rok) 

Požadovaný příděl do fondu kulturních a 

sociálních potřeb z účelových výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

7 7 
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a 0,3 dalších pracovníků. 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice 

Role na 

projektu 

(GP/RP/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrný 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxxxx GP Metodické 

řízení práce a 

koordinace 

projektu, 

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a 

vývoje krajiny, 

typologie HKK 

0,8125 374 374 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

přírodních 

hodnot 

krajiny, 

typologie HKK 

0,2 80 80 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

typologie HKK 

0,4125 176 176 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx RP Terénní 

průzkum a 

interpretace 

výsledků v GIS 

0,3 99 99 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot  

krajiny, práce 

0,1 

Od 

1.1.2017 do 

10.4.2017 

39 39 
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v GIS 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,2 68 68 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,1 

Od 

1.10.2017 

do 

31.12.2017 

35 35 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,6 178 178 

 technik DP Technické 

práce a 

administrativa 

0 0 0 

 Administrátor THP 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

DP Administrativn

í práce 

spojené 

s průběhem 

řešení a 

rozpočtem 

0,3 92 92 

Celkem    1141 1141 
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Zdůvodnění změny 
Ve VÚKOZ, v. v. i. se v r. 2017 dvakrát změnily mzdové výměry (k 1. 1. 2017 a k 1. 5.2017) v závislosti na 
změně minimální, resp. zaručené mzdy a v souladu s pravidelnými atestacemi výzkumných pracovníků. 
Z tohoto důvodu se provádí výše uvedené úpravy s tím, že se ruší úvazek technického pracovníka, jehož 
povinnosti jsou rozloženy na všechny členy řešitelského týmu, tím je zachována celková výše osobních 
nákladů. Úprava úvazků u xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx se provádí z důvodu odchodu na mateřskou 
dovolenou (od 10. 4. 2017) a u xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, která  se vrací z mateřské dovolené (od 1. 10. 2017). 
Komentář, týkající xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx  pro další roky bude řešen novou žádostí 
počátkem roku 2018, neboť je plánováno, že xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx se vrátí na svoji pozici po 
ukončení mateřské dovolené v r. 2018. 
 
 
 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Mzdy pracovníků NPÚ vycházejí ze současného mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu 

včetně pohyblivých složek. Na projektu bude dle přepočtených pracovních úvazků pracovat 0,5 

stálých zaměstnanců, 0,3 pracovníků přijatých na řešení projektu a 0,7 dalších pracovníků. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrná 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx GS koordinace 

řešitelského 

týmu NPÚ, 

ověření 

metodiky 

typologie HKK, 

koordinace 

terénních 

průzkumů a 

prezentace v 

GIS 

0,2 82 82 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

0,1 49 49 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie HKK, 

0,1 39 39 
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terénní 

průzkum 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

0,3 111 111 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

reliktní krajiny, 

spolupráce na 

prezentaci 

výsledků v GIS 

0,1 40 40 

4 osoby DP terénní 

průzkum HKK 

0,4 162 162 

Editor GIS 

(pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu) 

DP interpretace 

výsledků 

terénního 

průzkumu 

v prostředí GIS 

0,2 70 70 

Administrátor THP DP ekonomická a 

administrativní 

agenda 

0,1 47 47 

Celkem    600 600 

 
Zdůvodnění změny 
Ke snížení mzdových nákladů o 40 tis. Kč (ř. A1) dochází v důsledku administrativní chyby při podání 
návrhu přihlášky projektu, kdy byly opomenuty povinné zákonné odvody (ř. A5) z ročních odměn 
zaměstnanců. Odpovídající část mzdových nákladů se proto převádí do povinných zákonných odvodů. Z 
důvodu zachování celkových alokovaných prostředků na osobní náklady řešitele dochází k úpravě 
mzdových nákladů u jednotlivých pracovníků na úkor ročních odměn, se zohledněním aktuálního 
přínosu odvedené práce na řešeném projektu. 
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Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: Mzdy pracovníků MENDELU vycházejí ze 

současného katalogu prací a mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu včetně pohyblivých 

složek. V roce 2017 a dále je uvažováno plnění za 12 měsíců. Na projektu bude dle přepočtených 

pracovních úvazků pracovat 0,4 stálých zaměstnanců, 1,5 pracovníků přijatých na řešení projektu a 

0,2 dalších pracovníků. 

Název dalšího účastníka: MENDELU 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrný 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx GS metodické řízení 

výzkumného 

týmu MENDELU, 

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a vývoje 

krajiny, 

typologie HKK, 

organizace 

workshopu 

0,2 71 71 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, terénní 

práce, ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

komponovanou 

krajinu), 

organizace 

workshopu 

0,2 

(od 1.1. do 

31.5.2017) 

23 23 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

0,2 26 26 
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 kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, terénní 

práce, ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

komponovanou 

krajinu), 

organizace 

workshopu 

(od 

1.6.2017) 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS Identifikace 

znaků HKK 

z kartografických 

podkladů, 

digitalizace 

výsledků v GIS 

0,2 52 52 

xxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách, 

digitalizace 

výsledků v GIS 

0,5  122 122 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách, 

spolupráce na 

návrhu plánu 

0,4 105 105 
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péče 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

postindustriální 

krajinu) 

0,2 52 52 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

reliktní krajinu) 

0,2 44 44 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx DP Vedení finanční 

agendy, kontrola 

a zaúčtování 

dokladů, 

finanční zprávy 

projektu 

0,2 59 59 

Celkem    554 554 

 
Zdůvodnění změny 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nastupuje 1. června 2017 na mateřskou dovolenou. Tuto pozici obsadí                
od 1. června 2017 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, která na projektu již spolupracovala jako student 
doktorského studia (stipendium). Mzda Ing. Matějkové je dle mzdových tarifů MENDELU nižší. Ušetřené 
prostředky ve výši 6 tis. Kč budou rozděleny ostatním pracovníkům s nejvyšším pracovním výkonem. 
Komentář týkající se pozice xxxxxxxxxxxxxxxxx na pozici po ukončení mateřské dovolené.   
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 k řádku A2 "Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů": 

Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - řádek A2 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

V roce 2017 se zapojí 1 řešitel a 2 další pracovníci v celkovém rozsahu 400 hodin. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhovan

é mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. 

Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie 

HKK, terénní 

průzkum 

308 40 40 

 

Xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

 

DP archivní 

průzkumy 

modelových 

území 

92 10 10 

Celkem    50 50 

 
Zdůvodnění změny 
Dochází k úpravě (snížení) počtu hodin v souladu s platnými mzdovými směrnicemi NPÚ. Uvedená 
změna neohrozí naplnění cílů projektu. 

 

Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - řádek A2 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Název dalšího účastníka: MENDELU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem (tis. 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 
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Kč/rok) (tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxx RS Zpracování 

podkladů ke 

katalogu 

znaků typů 

komponované 

HiKK 

86 12 12 

      

      

Celkem    12 12 

 
 
Zdůvodnění změny 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (doktorand ř. A4) se od 1. 6. 2017 zařadila mezi zaměstnance na projektu (ř. A1). 
Uspořené finanční prostředky z ř. A4 ve výši 12 tis. Kč budou využity  pro pracovníka zabývajícího se 
problematikou  typologie komponované krajiny xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ř. A2). 

 

 k řádku A4 "Stipendia studentů": 

Stipendia studentů - řádek A4 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: Do projektu bude zapojen student 

doktorského studia Ústavu plánování krajiny specializující se na problematiku HKK.  

Název dalšího účastníka: MENDELU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

Role na 

projektu 

(RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhované 

osobní 

náklady 

celkem (tis. 

Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

1 doktorand RS Terénní 

průzkum a 

analýza 

vybraných HKK 

v ČR 

 0 0 

Celkem    0 0 
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Zdůvodnění změny 
xxxxxxxxxxxxxxxxx (doktorand) se od 1. 6. 2017 zařadí mezi zaměstnance na projektu (ř. A1). Uspořené 
finanční prostředky (12 tis. Kč) budou využity pro pracovníka zabývajícího se problematikou typologie 
komponované krajiny (ř. A2) 
 

 k řádku A5 "Povinné zákonné odvody": 

Povinné zákonné odvody - řádek A5 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Název dalšího účastníka: NPU 

Navrhované povinné zákonné odvody celkem (tis. 

Kč/rok) 

Požadované povinné zákonné odvody z účelových 

výdajů MK (tis. Kč/rok) 

182 182 

 
 
Zdůvodnění změny 
Dochází k navýšení povinných zákonných odvodů z ročních odměn zaměstnanců o 41 tis. Kč, k jejichž 
opomenutí došlo administrativním nedopatřením při podání návrhu přihlášky projektu. Finanční 
prostředky  ve výši 40 tis. Kč byly uspořeny na ř. A1, 1 tis. na ř. A6. 

 

 

 

k řádku A6 "FKSP": 

 
Zdůvodnění změny 
Důvodem snížení příspěvku je změna základu pro odvod po snížení mzdových prostředků na řádku A1. 

 

FKSP - řádek A6 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Název dalšího účastníka: NPU 

Navrhovaný příděl do fondu kulturních a sociálních 

potřeb celkem (tis. Kč/rok) 

Požadovaný příděl do fondu kulturních a sociálních 

potřeb z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok) 

6 6 
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3. Provozní náklady nebo výdaje – rok 2017 

Původní komentář 

 k řádku C2 " Materiál, zásoby a drobný hmotný majetek": 

Materiál, zásoby a drobný hmotný/nehmotný majetek - řádek C2 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Kancelářské potřeby a materiál, odborná literatura potřebná k řešení projektu. Podle vnitřních 

předpisů NPÚ je rovněž započítána spotřeba pohonných hmot. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů 

MK (tis. Kč/rok) 

Odborná literatura (domácí i zahraniční) – využití pro 

srovnání přístupů k tématu HKK, sběr informací a dat 

6 6 

Kancelářské potřeby a spotřební materiál (psací 

potřeby, papír A4, A3, tonery, paměťová média, CD, 

DVD, flashdisky, osobní ochranné pracovní prostředky 

a vybavení pro práci v terénu) – jedná se o materiál 

potřebný při sběru, zpracování dat 

10 10 

Pohonné hmoty – podle vnitřních předpisů NPÚ jsou 

PHM účtovány jako materiál 

50 50 

Celkem 66 66 

   

Materiál, zásoby a drobný hmotný/nehmotný majetek - řádek C2 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: spotřební materiál pro tisk podkladů, 

kancelářský spotřební materiál, odborné knihy pro zpracování odborné rešerše, software na 

úpravu dokumentů pdf. 

Název dalšího účastníka: MENDELU 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů 

MK (tis. Kč/rok) 

Spotřební materiál pro tisk (tonery) – tisky pracovních 

podkladů, zejména pracovních map a ortofotosnímků 

15 15 

Spotřební kancelářský materiál (zejména papír, složky, 

DVD nosiče apod.) 

10 10 
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Odborné knihy relevantní k tématu HKK 15 15 

Tištěné základní mapy 1 : 10 000, 1 : 25 000 (ČÚZK) – 

pro práci v terénu 

10 10 

Adobe Acrobat Standard (1 licence pro úpravu 

tiskových výstupů a plnohodnotnou práci s pdf 

soubory) 

9 9 

Celkem 59 59 

 

 

 k řádku C3 " Cestovní náhrady": 

Cestovní náhrady - řádek C3 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: Terénní průzkum na celém území ČR: 

započítány jsou náklady na diety (sazba vyplývající z interních směrnic MENDELU) a ubytování 

(500 Kč/noc). V případě použití soukromého vozidla jsou náklady kalkulovány v souladu s obecně 

platnými předpisy (sazba na 1km + náklady na PHM). Další vícedenní cesty zahrnují cestovné a 

vložné na tuzemské semináře a konference související s tematikou řešeného projektu. 

Jednodenní cesty jsou cesty na pracovní porady (Průhonice, Praha). 

Název dalšího účastníka: MENDELU 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady 

celkem (tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů 

MK (tis. Kč/rok) 

Cestovné na porady řešitelského týmu 10 10 

Cestovné na průzkum terénu, semináře a konference 30 30 

Celkem 40 40 

 

se ruší a nahrazuje textem 

 

Nový komentář 

k řádku C2 " Materiál, zásoby a drobný hmotný majetek": 

Materiál, zásoby a drobný hmotný/nehmotný majetek - řádek C2 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Kancelářské potřeby a materiál, odborná literatura potřebná k řešení projektu. Podle vnitřních 

předpisů NPÚ je rovněž započítána spotřeba pohonných hmot. 
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Název dalšího účastníka: NPU 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů 

MK (tis. Kč/rok) 

Odborná literatura (domácí i zahraniční) – využití pro 

srovnání přístupů k tématu HKK, sběr informací a dat 

6 6 

Kancelářské potřeby a spotřební materiál (psací 

potřeby, papír A4, A3, tonery, paměťová média, CD, 

DVD, flashdisky, osobní ochranné pracovní prostředky 

a vybavení pro práci v terénu) – jedná se o materiál 

potřebný při sběru, zpracování dat 

15 15 

Pohonné hmoty – podle vnitřních předpisů NPÚ jsou 

PHM účtovány jako materiál 

20 20 

Celkem 41 41 

 
 
Zdůvodnění změny 
Spotřeba PHM z důvodu menšího využití individuální dopravy služebními a vlastními auty a s vyšším 
podílem veřejné dopravy způsobila úsporu ve výši 30 tis. Kč. 5 tis. Kč bude použito v rámci ř. C2                 
na spotřební materiál, zejména náplní tiskáren (tonery, inkoustové náplně). 25 tis. Kč bude použito na 
nákup služeb (maintenance, fotosnímky map) v rámci ř. D, jejichž  zdůvodnění je uvedeno v části " 
Náklady nebo výdaje na služby- rok 2017" (ř. D). 
 

Materiál, zásoby a drobný hmotný/nehmotný majetek - řádek C2 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: spotřební materiál pro tisk podkladů, 

kancelářský spotřební materiál, odborné knihy pro zpracování odborné rešerše, software na 

úpravu dokumentů pdf. 

Název dalšího účastníka: MENDELU 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů 

MK (tis. Kč/rok) 

Spotřební materiál pro tisk (tonery) – tisky pracovních 

podkladů, zejména pracovních map a ortofotosnímků 

15 15 

Spotřební kancelářský materiál (zejména papír, složky, 

DVD nosiče apod.) 

9 9 

Odborné knihy relevantní k tématu HKK 15 15 

GPS modul pro fotoaparát 4 4 

Adobe Acrobat Pro DC Wind  (2 licence pro úpravu 

tiskových výstupů a plnohodnotnou práci s pdf 

soubory) 

6 6 

Celkem 49 49 
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Zdůvodnění změny 
Při nákupu licence k Adobe Acrobat  byla uspořena ve výši 3 tis. Kč, u spotřebního materiálu 1 tis. Kč. 
Ušetřené prostředky budou využity k nákupu GPS modulu k fotoaparátu, který umožňuje topograficky 
přesnou identifikaci místa snímání fotodokumentace. Místo původně plánovaných tištěných základních 
map je vhodnější zakoupit jejich digitální podobu ve formě ZABAGED. Mapy tak budou využitelné 
nejenom pro práci v terénu, ale následně i jako podklad k publikaci. Z uvedeného důvodu se finanční 
prostředky ve výši 10 tis. Kč přesouvají do části Náklady nebo výdaje na služby"  (ř. D). 
 

k řádku C3 " Cestovní náhrady": 

Cestovní náhrady - řádek C3 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: Terénní průzkum na celém území ČR: 

započítány jsou náklady na diety (sazba vyplývající z interních směrnic MENDELU) a ubytování 

(500 Kč/noc). V případě použití soukromého vozidla jsou náklady kalkulovány v souladu s obecně 

platnými předpisy (sazba na 1km + náklady na PHM). Další vícedenní cesty zahrnují cestovné a 

vložné na tuzemské a zahraniční semináře a konference související s tematikou řešeného 

projektu. Jednodenní cesty jsou cesty na pracovní porady (Průhonice, Praha). 

Název dalšího účastníka: MENDELU 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady 

celkem (tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů 

MK (tis. Kč/rok) 

Cestovné na porady řešitelského týmu 10 10 

Cestovné na průzkum terénu, semináře a konference 

Green infrastructure (4.-7.4.2017, Orvieto, Italy 

30 30 

Celkem 40 40 

 
Zdůvodnění změny 
Specifikuje se komentář o zahraniční cestě, která byla upřesněna v periodické zprávě za rok 2016: účast 
1 pracovníka na zahraniční konferenci Green infrastructure (4.-7.4.2017, Orvieto, Italy).  

 

4. Náklady nebo výdaje na služby – rok 2017 

Původní komentář: 

k řádku D " Náklady nebo výdaje na služby":  

Náklady nebo výdaje na služby - řádek D 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Doplnění mapových podkladů podle aktuální potřeby řešení projektu, údržba programu ArcGIS, 

reprografické služby spojené s průzkumem krajiny, účastnické poplatky na semináře a konference 

k tématu, překlady odborných textů 
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Název dalšího účastníka: NPU 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované 

náklady celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

Varianta(a/b) 

Digitální podklady ČÚZK (jedná se o 

autorizovaná data, u nichž je ČÚZK 

výhradním poskytovatelem) – 

ZABAGED (polohopis a výškopis – 1 

jednotka), digitální model reliéfu ČR 

(6 jednotek) – viz. příloha a2), a3) 

Jedná se o doplnění základních 

podkladů pro GIS na specifických 

typech krajiny. 

5 5 a 

Maintenance ArcGIS – jedná se o 

průběžnou podporu využívaného 

software v oblasti GIS; jedinečná 

položka – pouze jediný poskytovatel  

– viz. příloha b1), b3) 

11 11 a 

Kopírování, skenování, tisk a drobné 

služby – využití pro sběr a archivaci 

dat, přípravu podkladů pro terénní 

průzkum – viz. příloha e1) až e4) 

5 5 b 

Účastnické poplatky za semináře a 

konference; empirický kvalifikovaný 

odhad jedinečných nákladů (vždy 

pouze jediný pořadatel) – nelze 

doložit poptávkou; tato položka je 

podle vnitřních předpisů NPÚ 

účtována jako služby 

10 10 a 

Překladatelské služby – překlady 

vybraných textů ze zahraničních 

publikací k tématu HKK – viz. příloha 

d1) až d4) 

5 5 b 

Celkem 36 36  

 

Náklady nebo výdaje na služby - řádek D 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 
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Název dalšího účastníka: MENDELU 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované 

náklady celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

Varianta 

(a/b) 

Pořízení šikmých leteckých snímků 

z dronu – bude využito především pro 

předpokládané publikační výstupy – 

viz příloha g1) až g4) 

40 40 b 

Kopírování, tisky, skenování a další 

obdobné drobné služby – viz příloha 

e1) až e4) 

10 10 b 

Cizojazyčné překlady (překlad 

archivních podkladů, překlady 

výsledků projektu do angličtiny) – viz 

příloha d1) až d4) 

10 10 b 

Celkem 60 60  

 

 

se ruší a nahrazuje textem 

 

Nový komentář 

k řádku D " Náklady nebo výdaje na služby":  

Náklady nebo výdaje na služby - řádek D 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Doplnění mapových podkladů podle aktuální potřeby řešení projektu, údržba programu ArcGIS, 

reprografické služby spojené s průzkumem krajiny, účastnické poplatky na semináře a konference 

k tématu, překlady odborných textů, pořízení archivních leteckých snímků, telefonní služby 

Název dalšího účastníka: NPU 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované 

náklady celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

Varianta 

(a/b) 

Digitální podklady ČÚZK (jedná se o 

autorizovaná data, u nichž je ČÚZK 

výhradním poskytovatelem) – 

ZABAGED (polohopis a výškopis – 1 

5 5 a 



 28 

jednotka), digitální model reliéfu ČR (6 

jednotek) – viz. příloha a2), a3), mapy 

Stabilního katastru a archivní 

ortofotosnímky  

Jedná se o doplnění základních 

podkladů pro GIS na specifických 

typech krajiny. 

Nákup archivních leteckých snímků – 

jediný poskytovatel VGHMÚř 

Dobruška – viz příloha k1) 

5 5 a 

Maintenance ArcGIS – jedná se o 

průběžnou podporu využívaného 

software v oblasti GIS; jedinečná 

položka – pouze jediný poskytovatel  – 

viz. příloha b1), b3) 

22 22 a 

Kopírování, skenování, tisk a drobné 

služby – využití pro sběr a archivaci 

dat, přípravu podkladů pro terénní 

průzkum – viz. příloha e1) až e4) 

10 10 b 

Účastnické poplatky za semináře a 

konference; empirický kvalifikovaný 

odhad jedinečných nákladů (vždy 

pouze jediný pořadatel) – nelze 

doložit poptávkou; tato položka je 

podle vnitřních předpisů NPÚ 

účtována jako služby 

10 10 a 

Překladatelské služby – překlady 

vybraných textů ze zahraničních 

publikací k tématu HKK – viz. příloha 

d1) až d4) 

5 5 b 

Platba za telefonní služby (mobilní 

telefony řešitelů a pracovníků 

projektu) – přeúčtování služeb 

v rámci stávajícího poskytovatele 

telefonních služeb NPÚ. Cena 

stanovena vnitřní směrnicí NPÚ – 

stávající jediný poskytovatel. 

4 4 a 

Celkem 61 61  

 
Zdůvodnění změny 
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V rámci uspořených finančních prostředků ve výši 25 tis. Kč na ř. C2 za pohonné hmoty a cestovné, 
budou tyto prostředky použity na nákup mapy Stabilního katastru a archivní ortofotosnímky - vybrané 
archivní letecké snímky z VGHMÚř Dobruška, které jsou při výzkumu krajiny velmi cenné pro řešení 
projektu. Dále bude zakoupena maintenance dvou licencí programu ArcGIS, namísto původně plánované 
jedné licence. Využití dvou licencí umožňuje efektivnější práci na řešení projektu. Příprava podkladů pro 
terénní průzkum představuje vyšší potřebu zajištění pomocných prací, zejména při digitalizaci mapových 
podkladů. Administrativním nedopatřením nebyly požadovány náklady na telefonní služby, které činí 4 
tis. Kč, z uvedeného důvodu jsou dodatečně zahrnuté do nákladů na služby. 

 

Náklady nebo výdaje na služby - řádek D 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Název dalšího účastníka: MENDELU 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované 

náklady celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

Varianta 

(a/b) 

Pořízení šikmých leteckých snímků 

z dronu – bude využito především pro 

předpokládané publikační výstupy – 

viz příloha g1) až g4) 

40 40 b 

Kopírování, tisky, skenování a další 

obdobné drobné služby – viz příloha 

e1) až e4) 

10 10 b 

Cizojazyčné překlady (překlad 

archivních podkladů, překlady 

výsledků projektu do angličtiny) – viz 

příloha d1) až d4) 

10 10 b 

Digitální podklady ČÚZK 

(autorizovaná data, u nichž je ČÚZK 

výhradním poskytovatelem) – 

ZABAGED –(10 mapových listů 

polohopis + výškopis) 

 

10 10 a 

Celkem 70 70  

 
Zdůvodnění změny 
Uspořené náklady na ř. C2 ve výši 10 tis. Kč budou použity na nákup digitálních mapových podkladů 
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Digitální mapové podklady jsou pro práci na projektu 
výhodnější než původně plánované tištěné základní mapy. Jedná se o základní podklady pro GIS na 
vybraných územích, nad kterými budou vytvářeny specializované mapy s odborným obsahem. Umožňují 
nejenom práci v terénu, ale současně i využití dat v publikačních výstupech (součástí nákupu jsou rovněž 
licenční práva).  
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Čl. III. 

Příloha: Tabulky rozpočtu projektu na roky řešení 2016-2020. G tabulka, bibliografie a souhlas se 

zpracováním osobních údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

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. 

 

 

 

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. 
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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. RNDr. Ladislav Havel, CSc. 

              rektor 

 

 

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             Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 

                    rektor    

 

      


