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DODATEK č. 5 

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: xxxxxxxx 

bankovní spojení v rámci projektu: xxxxxxxxx 

 
 
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: xxxxxxxxx 
bankovní spojení v rámci projektu: xxxxxxxx 
 
 
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 doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., rektorem 
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxx 
bankovní spojení v rámci projektu: xxxxxxx 
 
 
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 paní prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou 
kontaktní osoba: xxxxxxxxx 
bankovní spojení v rámci projektu: xxxxxxx 
 
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. 5 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  11. 6.  2018. 

 

      Čl. II. 
 

Smluvní strany se dohodly na změně v příloze č. 1.  Smlouvy, v kapitole III. Příjemci, řešitelé, IV, 
Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu a VI. Náklady projektu (rozpočet) 
 
 
 
III. Příjemci, řešitelé 
 

Údaje o subjektu – právnické osobě nebo organizační složce státu nebo územním 
samosprávném celku 
 
se nově doplňuje o text: 

 
 
 
 
 



 3 

 
Mendlova univerzita v Brně 

 

 
Národní památkový ústav 

 
Zdůvodnění: 

Dochází k doplnění nových členů řešitelského týmu Mendlovy univerzity v Brně od 1. 6. 2018 - 

xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, kteří se budou podílet na průzkumu a interpretaci kulturně - 

historických hodnot krajiny, ověření navržené typologie historické kulturní krajiny (dále jen HKK) 

na konkrétních lokalitách a organizaci workshopu. Řešitelský tým NPÚ se od 1. 7. 2018 doplňuje o 

xxxxxxxxx, která se bude podílet na přípravě podkladů pro výstavu a katalog. 

 

 

 

 

 

G10 xx 

G11 xxx 

G12 xxxxxxx 

G13  

G14 xxxxx 

G15 xxxxxx 

G16 xxxx 

G17  

G10 xx 

G11 xxx 

G12 xxxxxxxx 

G13  

G14 xxxxxxx 

G15 xxxxxx 

G16 xxxx 

G17  

G10 xx 

G11 xxx 

G12 xxxxxxx 

G13  

G14 xxxxxxx 

G15 xxxxx 

G16 xxxx 

G17  
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IV, Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu 

 

se nově doplňuje o text: 

 

Další účastník (jeho název): 

Mendelova univerzita v Brně 

 

Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele dalšího účastníka, které 

mají v poli G10 = RS): 

U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést: 

 

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení 

projektu 

xxxxxxx 

 

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy 

apod.) 

Ostatní řešitel dalšího účastníka 

 

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněnýchChyba! Záložka 

není definována. výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu 

autorem/spoluautorem. 

xxxxxxxxxx Aleje a stromořadí jako fenomén krajiny ČR. Bakalářská práce. Lednice: MENDELU. 

 

 

 

Další účastník (jeho název): 

Mendelova univerzita v Brně 

 

Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele dalšího účastníka, které 

mají v poli G10 = RS): 

U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést: 

 

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení 

projektu 

xxxxxxxxx 
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2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy 

apod.) 

Ostatní řešitel dalšího účastníka 

 

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněnýchChyba! Záložka 

není definována. výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu 

autorem/spoluautorem. 

xxxxxxxxx Obnova památky krajinářské architektury.  Diplomová práce. Lednice: MENDELU. 

xxxxxxxxxx Podstata a role digitálního 3d modelu v architektonické studii náměstí v Lomnici u 

Tišnova. Bakalářská práce. Lednice: MENDELU. 

 

 

Další účastník (jeho název): 

Národní památkový ústav 

 

Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele dalšího účastníka, které 

mají v poli G10 = RS): 

U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést: 

 

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu 

xxxxxxxx 

 

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.) 

Ostatní řešitel dalšího účastníka 

 

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněnýchChyba! Záložka 

není definována. výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu 

autorem/spoluautorem. 

xxxxxxxxxxx 

 

 

Zdůvodnění: 

Dochází k doplnění nových členů řešitelského týmu Mendlovy univerzity v Brně od 1. 6. 2018 - 

xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx, kteří se budou podílet na průzkumu a interpretaci 

kulturně - historických hodnot krajiny, ověření navržené typologie historické kulturní krajiny (dále 

jen HKK) na konkrétních lokalitách a organizaci workshopu. Řešitelský tým NPÚ se od 1. 7. 2018 

doplňuje o xxxxxxxx, která se bude podílet na přípravě podkladů pro výstavu a katalog. 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok řešení projektu: 2018 

 

1. Osobní náklady nebo výdaje 

 

 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VÚKOZ 

 

Původní komentář: 

 

a) 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   1,2 stálých zaměstnanců, 1,8  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) 

xxxxxxx GP Metodické 

řízení práce a 

koordinace 

projektu,  

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a 

vývoje 

krajiny, 

typologie 

HKK 

0,7 xxx xxx 

xxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

0,2 xxx xxx 
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přírodních 

hodnot 

krajiny, 

typologie 

HKK 

xxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

typologie 

HKK 

0,3 xxx xxx 

xxxxxxx RP Terénní 

průzkum a 

interpretace 

výsledků v 

GIS 

0,3 xxx xxx 

xxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,4 xxx xxx 

xxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,2 xxx xxx 

xxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,3 xxx xxx 

xxxxxxxxx  RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

0,6 xxx xxx 
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historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

xxxxxxx DP Technické 

práce a 

administrativa 

0,2 xxx xx 

xxxxxx DP Administrativ

ní práce 

spojené 

s průběhem 

řešení a 

rozpočtem 

0,3 xxx xxx 

Celkem    xxx xxx 

 

se ruší a nově nahrazuje textem: 

Nový komentář: 

 

a) 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   1,15 stálých zaměstnanců, 1,2 pracovníků přijatých na řešení projektu 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) 

xxxxx GP Metodické 

řízení práce a 

koordinace 

projektu,  

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a 

0,725 xxx xxx 
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vývoje 

krajiny, 

typologie 

HKK 

xxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

přírodních 

hodnot 

krajiny, 

typologie 

HKK 

0,2 xxx 

 

xxx 

 

xxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

typologie 

HKK 

0,225 xxx 

 

xxx 

 

xxxxxxx RP Terénní 

průzkum a 

interpretace 

výsledků v 

GIS 

0,2 xxx xxx 

xxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,1 xxx xxx 

xxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,2 xxx xxx 

xxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

0,2 xxx xxx 
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hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

xxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,5 xxx xxx 

 

 xxxxx DP Technické 

práce a 

administrativa 

0 0 0 

xxxxxx DP Administrativ

ní práce 

spojené 

s průběhem 

řešení a 

rozpočtem 

0,3 xxx xxx 

Celkem    xxx xxx 

 

Zdůvodnění: 

 

Na základě nových mzdových výměrů, platných od 1. 1. 2018 u příjemce VÚKOZ, na jejím základě 

se navyšuje minimální mzda a z důvodu atestace výzkumných pracovníků ke dni 1. 4. 2018 dochází 

k navýšení mezd xxxxxxxx. Dále dochází ke snížení navrhovaných mzdových nákladů xxxxxx, 

která je od 10. 4. 2017 na mateřské dovolené a na projektu bude opět pracovat od 1. 9. 2018. 

Administrátorkou projektu se stala od 1. 1. 2018 xxxxx, které se navyšují mzdové náklady z důvody 

změny minimální mzdy v souladu s vnitřními mzdovými předpisy VÚKOZ. Plánovaná pozice 

technika projektu pro r. 2018 se ruší a pracovní povinnosti, vyplývající z této pozice, budou 

rozděleny mezi všechny členy řešitelského týmu. Dochází k navýšení řádku A1 kapitoly Mzdy a 

platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů o 31 tis. Kč na celkovou částku 1 143 tis. Kč 

přesunem z řádku A2 „Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů.  

 

 

 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: NPÚ 

Původní komentář: 

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 
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stálých zaměstnanců a 0,8 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) 

xxxxxx GS koordinace 

řešitelského 

týmu NPÚ, 

ověření 

metodiky 

typologie 

HKK, 

koordinace 

terénních 

průzkumů a 

prezentace 

v GIS, 

zahájení etapy 

prezentace 

HKK laické 

veřejnosti  

0,2 xxx xxx 

xxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie 

HKK, terénní 

průzkum 

0,1 xxx xxx 

xxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie 

HKK, terénní 

průzkum 

0,1 xxx xxx 

xxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie 

HKK, terénní 

průzkum 

reliktní 

krajiny, 

spolupráce na 

prezentaci 

výsledků v 

GIS 

0,1 xxx xxx 
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xxxxx DP terénní 

průzkum HKK 

0,4 xxx xxx 

xxxxx DP zahájení 

přípravy 

podkladů pro 

výstavu a 

katalog na 

téma 

prezentace 

hodnot HKK 

laické 

veřejnosti 

0,1 xxx xxx 

xxxxx DP interpretace 

výsledků 

terénního 

průzkumu 

v prostředí 

GIS 

0,2 xxx xxx 

xxxxxx DP ekonomická a 

administrativní 

agenda 

0,1 xxx xxx 

Celkem    xxx xxx 

 

se ruší a nově nahrazuje textem: 

 

Nový komentář: 

 

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 0,6 

stálých zaměstnanců 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) 

xxxxx GS koordinace 0,2 xxx xxx 
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řešitelského 

týmu NPÚ, 

ověření 

metodiky 

typologie 

HKK, 

koordinace 

terénních 

průzkumů a 

prezentace 

v GIS, 

zahájení etapy 

prezentace 

HKK laické 

veřejnosti  

xxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie 

HKK, terénní 

průzkum 

0,1 xxx xxx 

xxxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie 

HKK, terénní 

průzkum 

0,1 xxx xxx 

xxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie 

HKK, terénní 

průzkum 

reliktní 

krajiny, 

spolupráce na 

prezentaci 

výsledků v 

GIS 

0,1 xxx xxx 

xxxxxx DP terénní 

průzkum 

HKK 

0,1 xxx xxx 

xxxxxx DP terénní 

průzkum 

HKK 

0,1 xxx xxx 

xxxxxx DP terénní 

průzkum 

0,1 xxx xxx 
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HKK 

xxxxxxx DP terénní 

průzkum 

HKK 

0,1 xxx xxx 

xxxxxxx RS zahájení 

přípravy 

podkladů pro 

výstavu a 

katalog na 

téma 

prezentace 

hodnot HKK 

laické 

veřejnosti 

0,1 xxx xxx 

xxxxxxx DP interpretace 

výsledků 

terénního 

průzkumu 

v prostředí 

GIS 

0,2 xxx xxx 

xxxxxx 

 

DP ekonomická a 

administrativní 

agenda 

0,1 xxx xxx 

Celkem    xxx xxx 

 

Zdůvodnění: 

Dochází k upřesnění čtyř osob, které se budou v r. 2018 podílet na terénním průzkumu, jedná se 

o xxxxxxxx. Dále dochází k upřesnění pracovnice, která se bude podílet na přípravě podkladů pro 

výstavu a katalog - xxxxxx; editorky GIS - xxxxx a administrátorku projektu - xxxxxx. Z důvodu 

nutnosti upravit rozdělení mzdových nákladů podle skutečného podílu práce na řešení projektu, 

dochází ke zvýšení navrhovaných mzdových nákladů xxxxx, xxxxxxxxa ke snížení mzdových 

nákladů xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx. Celková výše řádku A1 dalšího účastníka projektu NPŮ, 

pro rok 2018, zůstává beze změny. 
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Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: MENDELU 

Původní komentář: 

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. 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 

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) 

xxxxxxxx GS metodické řízení 

výzkumného 

týmu 

MENDELU, 

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a vývoje 

krajiny, 

typologie HKK, 

organizace 

workshopu 

0,2 xxx xxx 

xxxxxxx 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 xxx xxx 

xxxxxx RS Identifikace 0,2 xxx xxx 
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znaků HKK 

z kartografických 

podkladů, 

digitalizace 

výsledků v GIS 

xxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách, 

digitalizace 

výsledků v GIS 

0,5  xxx xxx 

xxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách, 

spolupráce na 

návrhu plánu 

péče 

0,4 xxx xxx 

xxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

postindustriální 

krajinu) 

0,2 xxx xxx 

xxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření navržené 

0,2 xxx xxx 
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typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

reliktní krajinu) 

xxxxxx DP Vedení finanční 

agendy, kontrola 

a zaúčtování 

dokladů, finanční 

zprávy projektu 

0,2 xxx xxx 

Celkem    xxx xxx 

 

se ruší a nově nahrazuje textem: 

Nový komentář: 

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. Na projektu bude dle přepočtených pracovních úvazků pracovat do 31.5.2018 1,1 

stálých zaměstnanců, 0,8 pracovníků přijatých na řešení projektu a 0,2 dalších pracovníků. 

Od 1.6.2018 pak 0,8 stálých zaměstnanců, 0,9 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) 

xxxx GS metodické řízení 

výzkumného 

týmu 

MENDELU, 

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a vývoje 

krajiny, 

typologie HKK, 

organizace 

workshopu 

0,2 xxx xxx 

xxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

0,2 xxx xxx 
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kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, terénní 

práce, ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

komponovanou 

krajinu), 

organizace 

workshopu 

xxxxxx RS Identifikace 

znaků HKK 

z kartografických 

podkladů, 

digitalizace 

výsledků v GIS 

0,2 xxx xxx 

xxxxx  RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách, 

digitalizace 

výsledků v GIS 

0,5 

do 

31.5.2018 

 

0,2 

od 

1.6.2018 

xxx xxx 

xxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách, 

spolupráce na 

návrhu plánu 

péče 

0,4 

do 

31.5.2018 

 

0,3 

od 

1.6.2018 

xxx xxx 

xxxxx  RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

0,2 xxx xxx 
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historických 

hodnot krajiny, 

ověření navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

postindustriální 

krajinu) 

xxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

reliktní krajinu) 

0,2 xxx xxx 

xxxxxx 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 

 

xxx xxx 

xxxxx 

 

RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, terénní 

práce, ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

0,2 

 

xxx xxx 
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komponovanou 

krajinu), 

organizace 

workshopu 

xxxxxx DP Vedení finanční 

agendy, kontrola 

a zaúčtování 

dokladů, finanční 

zprávy projektu 

0,2 xxx xxx 

Celkem    xxx xxx 

 

Zdůvodnění: 

Z důvodu nutnosti doplnit řešitelský tým o specialisty na komponovanou krajinu, dochází k doplnění 

nových členů řešitelského týmu - xxxxxxxx a xxxxxx, kteří se budou od 1. 6. 2018 podílet 

na průzkumu a interpretaci kulturně – historických hodnot krajiny, ověření navržené typologie HKK 

na konkrétních lokalitách a organizaci workshopu. xxxxxx nahradila xxxxxx, která odešla na 

mateřskou dovolenou a xxxxxxxxxxx doplnil řešitelský tým z důvodu snížení pracovního úvazku 

xxxxxxx u něhož došlo ke snížení úvazku z 0,5 na 0,2 na vlastní žádost a bylo nutné doplnit 

specialistu na komponovanou krajinu, aby bylo zajištěno dokončení plánovaných výstupů projektu. 

xxxxxxxx ukončila pracovní poměr k 31. 5. 2017 a na projektu se nebude nadále podílet. 

V souvislosti se změnou mzdového předpisu MENDELU dochází k navýšení mzdových nákladů 

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx. Dále dochází k doplnění titulu Ph.D. u členů 

řešitelského týmu xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, u nichž došlo ke zvýšení vědecké kvalifikace. 

 

 

 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VÚKOZ 

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

Původní komentář: 

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

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

OON zahrnují 3 DPP v součtu 400 hodin/rok. 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GP/RP/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) 
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3 osoby/DPP DP Archivní 

průzkum, 

technická a 

konzultační 

činnost 

320  xxx xxx 

Celkem    xxx xxx 

 

se ruší a nově nahrazuje textem: 

Nový komentář: 

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

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

OON zahrnují 1 DPP v součtu 160 hodin/rok. 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GP/RP/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) 

xxxxx DP Archivní 

průzkum 

148 xxx xxx 

 

Celkem    xxx xxx 

 

Zdůvodnění: 

Dochází ke snížení finančních prostředků řádku A2 (účastníka projektu v roli příjemce VÚKOZ) 

z původně plánovaných 80 tis. Kč na 37 tis. Kč, z důvodu zabezpečení technické činnosti vlastními 

pracovníky místo nových osob na DPP. Ušetřené finanční prostředky budou přesunuty na posílení 

mezd (31 tis. Kč) a zákonných odvodů (12 tis. Kč). 

 

 

 

 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: NPÚ 

 

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

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

V roce 2018 se zapojí 2 řešitelé a 7 dalších pracovníků v celkovém rozsahu 1 270 hodin. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace předmětu 

činnosti 

Ekvivalen

t úvazku 

na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhovan

é mzdové 

náklady 

celkem (tis. 

Kč/rok) 

Požadovan

é náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. 

Kč/rok) 

xxxxxx RS ověření metodiky 

typologie HKK, terénní 

průzkum 

320 xxx xxx 

xxxxxxx RS ověření metodiky 

typologie HKK, terénní 

průzkum 

320 xxx xxx 

xxxxxx DP fotodokumentace 

vybraných částí HKK 

100 xxx xxx 

xxxxxxx DP terénní průzkum 

vybraných částí HKK 

320 xxx xxx 

xxxxxx DP archivní průzkumy 

modelových území 

120 xxx xxx 

xxxxxx DP konzultant způsobu 

prezentace HKK laické 

veřejnosti (psycholog, 

pedagog) 

90 xxx xxx 

Celkem    xxx xxx 

 

se ruší a nově nahrazuje textem: 

 

 

 

Nový komentář: 

Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - řádek A2 
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Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

V roce 2018 se zapojí 2 řešitelé a 7 dalších pracovníků v celkovém rozsahu 1 233 hodin. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace předmětu 

činnosti 

Ekvivalen

t úvazku 

na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhovan

é mzdové 

náklady 

celkem (tis. 

Kč/rok) 

Požadovan

é náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. 

Kč/rok) 

xxxxxxxx RS ověření metodiky 

typologie HKK, terénní 

průzkum 

300 xxx xxxx 

xxxxxx RS ověření metodiky 

typologie HKK, terénní 

průzkum 

300 xxx xxx 

xxxxxxx DP fotodokumentace 

vybraných částí HKK 

119 xxx xxx 

xxxxxxx DP terénní průzkum 

vybraných částí HKK, 

odborná spolupráce na 

terénním průzkumu a 

jeho zpracování 

321 xxx xxx 

xxxxxx DP archivní průzkumy 

modelových území 

93 xxx xxx 

xxxxxx DP konzultant způsobu 

prezentace HKK laické 

veřejnosti (psycholog, 

pedagog) 

100 xxx xxx 

Celkem    xxx xxx 

 

 

 

Zdůvodnění: 

Dochází k upřesnění konkrétních pracovníků dalšího účastníka projektu NPÚ, jedná se o xxxxxxx, 

který zpracuje fotodokumentaci vybraných částí HKK. Dále se doplňují 4 osoby - xxxxxx, xxxxx, p. 

xxxxxxx a xxxxxxx, kteří se budou podílet na terénním průzkumu a odborné práci při zpracování 

výsledků terénního průzkumu; archivní průzkum modelových území vypracuje xxxxxxxxx a jako 

konzultantka způsobu prezentace HKK laické veřejnosti bude pracovat xxxxxxxx. V souladu se 

směrnicí NPÚ č. 28/2017/NPÚ o výši odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 
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platnou od 1. 1. 2018 a na základě aktuálního průběhu řešení projektu dochází k upřesnění 

ekvivalentu hodin úvazků jednotlivých řešitelů, kteří se podílejí na projektu. 

 

 

 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VÚKOZ 

Původní komentář: 

e) k řádku A5 "Povinné zákonné odvody": 

Povinné zákonné odvody - řádek A5 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

Navrhované povinné zákonné odvody 

celkem (tis. Kč/rok) 

Požadované povinné zákonné odvody 

z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok) 

378 378 

 

f) k řádku A6 "FKSP": 

FKSP - řádek A6 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

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) 

22 22 

 

 

se ruší a nově nahrazuje textem: 

 

 

 

 

 

Nový komentář: 

 

e) k řádku A5 "Povinné zákonné odvody": 

Povinné zákonné odvody - řádek A5 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 
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Navrhované povinné zákonné odvody 

celkem (tis. Kč/rok) 

Požadované povinné zákonné odvody 

z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok) 

389 389 

 

f) k řádku A6 "FKSP": 

FKSP - řádek A6 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

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) 

23 23 

 

Zdůvodnění: 

Z důvodu novelizovaného Vnitřního mzdového předpisu a atestace VÚKOZ dochází k navýšení 

o 11 tis. Kč na celkovou částku 389 tis. Kč povinných zákonných odvodů a k navýšení o 1 tis. Kč 

na celkovou částku 23 tis. Kč FKSP – řádek A6 účastníka projektu v roli příjemce VÚKOZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok řešení projektu: 2018 

 

3. Provozní náklady nebo výdaje 

 

 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: NPÚ 

 

 

 

 

 

Původní komentář: 

 

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 a prezentování dílčích 

výsledků 

10 10 

Pohonné hmoty – podle vnitřních předpisů NPÚ jsou 

PHM účtovány jako materiál 

50 50 

Celkem 66 66 

 

se ruší a nově nahrazuje textem: 

 

Nový komentář: 

 

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, 1x externí pevný disk, osobní ochranné 

pracovní prostředky a vybavení pro práci v terénu) – 

jedná se o materiál potřebný při sběru, zpracování dat a 

prezentování dílčích výsledků 

15 15 

Mobilní telefon 2 ks 6 6 

Pohonné hmoty – podle vnitřních předpisů NPÚ jsou 

PHM účtovány jako materiál 

20 20 

Celkem 47 47 



 27 

 

Zdůvodnění:  

Z důvodu nutnosti nákupu externího pevného disku a 2 ks mobilních telefonů dochází u dalšího 

účastníka projektu NPÚ ke zvýšení položky kancelářské potřeby z 10 tis. Kč na 15 tis. Kč (nákup 

externího pevného disku) a specifikaci nové položky – 2 ks mobilních telefonů pro novou členku 

řešitelského týmu xxxxxxx a stávajícího řešitele xxxxxxxxx, který bude mobilní telefon používat 

k přímému sběru geografických dat v GIS, který je kompatibilní s formátem při terénním průzkumu. 

Nákup externího pevného disku a 2 ks mobilních telefonů je možné uskutečnit na základě úspor 

v položce pohonných hmot, kde dochází ke snížení z původně plánovaných 50 tis. Kč na 20 tis. Kč 

z  důvodu nižšího využití individuální dopravy služebními automobily. Celková výše finančních 

prostředků v kapitole Materiál, zásoby a drobný hmotný/nehmotný majetek (dalšího účastníka 

projektu NPÚ) se snižuje z 66 tis. Kč na 47 tis. Kč a ušetřené finanční prostředky, ve výši 19 tis. Kč, 

se přesunují do kapitoly Náklady nebo výdaje na služby. 

 

 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: ČVUT 

Původní komentář: 

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

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: V roce 2018 se předpokládá koupě odborné 

literatury vybraných lokalit a běžného kancelářského a spotřebního materiálu. 

Název dalšího účastníka: ČVUT 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů 

MK (tis. Kč/rok) 

Koupě odborné literatury – dokoupení literatury 

vybraných lokalit pro podrobné zpracování 

14 14 

Běžný kancelářský materiál a spotřební materiál 

(papíry A3, A4, cartridge, paměťová media, psací 

potřeby, …) – materiál potřebný pro sběr dat, 

zpracování a prezentaci dílčích výsledků 

18 18 

Celkem 32 32 

 

se ruší a nově nahrazuje textem: 

Nový komentář: 

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

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: V roce 2018 se předpokládá koupě odborné 

literatury vybraných lokalit a běžného kancelářského a spotřebního materiálu. 
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Název dalšího účastníka: ČVUT 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů 

MK (tis. Kč/rok) 

Koupě odborné literatury – dokoupení literatury 

vybraných lokalit pro podrobné zpracování 

5 5 

Běžný kancelářský materiál a spotřební materiál 

(papíry A3, A4, cartridge, paměťová media, psací 

potřeby, …) – materiál potřebný pro sběr dat, 

zpracování a prezentaci dílčích výsledků 

18 18 

Celkem 23 23 

 

Zdůvodnění: 

U dalšího účastníka projektu ČVUT dochází, na základě provedených úsporných opatření, ke snížení 

kapitoly materiál, zásoby a drobný hmotný/nehmotný majetek z původních 32 tis. Kč na 23 tis. Kč. 

Ušetřené finanční prostředky ve výši 9 tis. Kč se přesunují do kapitoly Náklady nebo výdaje 

na služby, kde budou použity na navýšení financování šikmých leteckých snímků, které jsou 

nezbytné pro další řešení projektu. 

 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: NPÚ 

Původní komentář: 

Cestovní náhrady - řádek C3 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Název dalšího účastníka: NPU 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované 

náklady celkem (tis. 

Kč/rok) 

Požadované 

náklady 

z účelových výdajů 

MK (tis. Kč/rok) 

Cestovné tuzemské – pracovní schůzky metodického 

týmu, koordinační schůzky celého řešitelského týmu 

NPÚ, terénní průzkum na celém území ČR, příprava 

etapy prezentace HKK veřejnosti a související výstavy: 

započítány jsou náklady na diety (sazby vyplývající z 

interních směrnic NPÚ) a ubytování (500 Kč/noc). V 

případě použití soukromého vozidla jsou náklady 

kalkulovány v souladu s obecně platnými předpisy 

(sazba na km). Další součástí je cestovné na tuzemské 

semináře a konference související s tematikou řešeného 

projektu. Náklady na pohonné hmoty jsou podle směrnic 

NPÚ účtovány jako materiál, vložné na konference jako 

60 60 
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služby. 

Celkem 60 60 

 

se ruší a nově nahrazuje textem: 

Nový komentář: 

Cestovní náhrady - řádek C3 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Název dalšího účastníka: NPU 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované 

náklady celkem (tis. 

Kč/rok) 

Požadované 

náklady 

z účelových výdajů 

MK (tis. Kč/rok) 

Cestovné tuzemské – pracovní schůzky metodického 

týmu, koordinační schůzky celého řešitelského týmu 

NPÚ, terénní průzkum na celém území ČR, příprava 

etapy prezentace HKK veřejnosti a související výstavy: 

započítány jsou náklady na diety (sazby vyplývající z 

interních směrnic NPÚ) a ubytování (500 Kč/noc). V 

případě použití soukromého vozidla jsou náklady 

kalkulovány v souladu s obecně platnými předpisy 

(sazba na km). Další součástí je cestovné na tuzemské 

semináře a konference související s tematikou řešeného 

projektu. Náklady na pohonné hmoty jsou podle směrnic 

NPÚ účtovány jako materiál, vložné na konference jako 

služby. Součástí cestovného jsou vedlejší výdaje, 

zejména parkovné a vstupenky na odborné výstavy 

s tematikou řešeného projektu. 

60 60 

Celkem 60 60 

 

Zdůvodnění:  

Z důvodu nutnosti doplnění vedlejších výdajů u dalšího účastníka projektu NPÚ v kapitole Cestovní 

náhrady dochází k doplnění parkovného a vstupenek na odborné výstavy. Celková výše finančních 

prostředků zůstává beze změny. 

 

 

Rok řešení projektu: 2018 

 

4. Náklady nebo výdaje na služby 

 

 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VÚKOZ 
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Původní komentář: 

 

Náklady nebo výdaje na služby - řádek D 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

V rámci D jsou kalkulovány 2 jedinečné služby a 4 služby, které nejsou jedinečné. 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované 

náklady celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

Varianta 

(a/b) 

Maintenance ArcView 10.x (pro 2 

grafické stanice) – jedná se o 

průběžnou podporu využívaného 

software v oblasti GIS – viz. příloha 

b1), b2) 

26 26 a 

Internetové stránky projektu 

(poskytnutí domény) – využití pro 

prezentaci obsahové náplně a výsledků 

projektu – viz. příloha c1) až c3) 

2 2 b 

Kopírování, skenování, tisk a drobné 

služby – využití pro sběr a archivaci 

dat – viz. příloha e1) až e4) 

20 20 b 

Šikmé letecké snímky – pořízení 

profesionálních snímků z vybraných 

lokalit HKK bude využito především 

pro předpokládané publikační výstupy 

– viz. příloha g1) až g4) 

40 40 b 

Celkem 88 88  

 

se ruší a nově nahrazuje textem: 

 

 

 

 

 

Nový komentář: 

 

Náklady nebo výdaje na služby - řádek D 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

V rámci D jsou kalkulovány 2 jedinečné služby a 3 služby, které nejsou jedinečné. 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované Požadované náklady Varianta 
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náklady celkem 

(tis. Kč/rok) 

z účelových výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

(a/b) 

Maintenance ArcView 10.x (pro 2 

grafické stanice) – jedná se o 

průběžnou podporu využívaného 

software v oblasti GIS – viz. příloha 

b1), b2) 

26 26 a 

Kopírování, skenování, tisk a drobné 

služby – využití pro sběr a archivaci 

dat – viz. příloha e1) až e4) 

8 8 b 

Digitální podklady ČÚZK (jedná se 

o autorizovaná data, u nichž je 

ČÚZK výhradním poskytovatelem) 

– ZABAGED (polohopis 3 klady), 

Stabilní katastr (15 kladů). Jedná se 

o doplnění základních podkladů pro 

GIS na specifických typech krajiny. 

4 4 a 

Šikmé letecké snímky – pořízení 

profesionálních snímků z vybraných 

lokalit HKK bude využito především 

pro předpokládané publikační výstupy 

– viz. příloha g1) až g4) 

50 50 b 

Celkem 88 88  

 

Zdůvodnění: 

Na základě nutnosti doplnit novou položku, v nákladech nebo výdajích na služby, dochází 

k doplnění digitálních podkladů ČÚZK a základních podkladů pro GIS na specifických typech 

krajiny (4 tis. Kč) u účastníka projektu v roli příjemce VÚKOZ. Současně dochází k navýšení částky 

na šikmé profesionální letecké snímky ze 40 tis. Kč na 50 tis. Kč, které jsou nezbytné pro další 

řešení projektu. Nákup digitálních podkladů ČÚZK a navýšení částky na šikmé letecké snímky je 

možné uskutečnit na základě úsporných opatření v kopírování, skenování, tisku a plateb 

za internetové stránky projektu. Celková výše finančních prostředků zůstává beze změny.     

 

 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: NPÚ 

Původní komentář: 

Náklady nebo výdaje na služby - řádek D 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 
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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 

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, překlady 

textů k prezentaci výsledků projektu – 

viz. příloha d1) až d4) 

5 5 b 

Celkem 36 36  

 

se ruší a nově nahrazuje textem: 

Nový komentář: 
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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, překlady odborných textů, poplatky za 

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 

jednotka), digitální model reliéfu ČR 

(6 jednotek) – viz. příloha a2), a3), 

mapy Stabilního katastru a archivní 

ortofotosnímky – viz příloha a4) 

Jedná se o doplnění základních 

podkladů pro GIS na specifických 

typech krajiny. 

10 10 a 

Nákup archivních leteckých snímků 

– jediný poskytovatel VGHMÚř 

Dobruška – viz příloha k1) 

12 12 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, poštovní služby – využití pro 

sběr a archivaci dat, přípravu podkladů 

pro terénní průzkum – viz. příloha e1) 

až e4) 

1 1 b 

Překladatelské služby – překlady 

vybraných textů ze zahraničních 

publikací k tématu HKK, překlady 

textů k prezentaci výsledků projektu – 

viz. příloha d1) až d4) 

5 5 b 

Platba za telefonní služby řešitelů a 

pracovníků projektu – přeúčtování 

služeb v rámci stávajících 

5 5 a 
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poskytovatelů telefonních služeb 

NPÚ (mobilní telefony, datové 

služby, pevné linky). Cena 

stanovena vnitřní směrnicí NPÚ – 

stávající jediný poskytovatel pro 

každou službu. 

Celkem 55 55  

 

Zdůvodnění:  

Z důvodu nutnosti nákupu archivních leteckých snímků (12 tis. Kč), mapy stabilního katastru a 

archivních ortofotosnímku (navýšení 5 tis. Kč na 10 tis. Kč) a plateb za telefonní služby 

řešitelů projektu (5 tis. Kč) dochází u příjemce v roli dalšího účastníka NPÚ k navýšení 

kapitoly Náklady nebo výdaje na služby z původních 36 tis. Kč na 55 tis. Kč. Potřebné navýšení 

ve výši 19 tis. Kč (na celkovou částku 55 tis. Kč) bude pokryto převodem z kapitoly Materiál, 

zásoby a drobný hmotný majetek do kapitoly Náklady nebo výdaje na služby na celkovou finanční 

částku ve výši 55 tis. Kč. 

 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: MENDELU 

Původní komentář: 

Náklady nebo výdaje na služby - řádek D 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: V roce 2018 organizuje MENDELU 

workshop. Náklady na tisky, kopírování, skenování apod. budou využity zejména pro přípravu 

odborných materiálů pro účastníky workshopu. Cizojazyčné překlady budou využity zejména na 

překlady výsledků projektu do anglického jazyka. 

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) 

Kopírování, tisky, skenování a další 

obdobné drobné služby – viz příloha 

e1) až e4) 

20 20 b 

Cizojazyčné překlady (překlad 

archivních podkladů, překlady 

výsledků projektu do angličtiny) – viz 

příloha d1) až d4) 

10 10 b 

Celkem 30 30  

 

se ruší a nově nahrazuje textem: 



 35 

Nový komentář: 

Náklady nebo výdaje na služby - řádek D 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: V roce 2018 organizuje MENDELU 

workshop. Náklady na tisky, kopírování, skenování apod. budou využity zejména pro přípravu 

odborných materiálů pro účastníky workshopu. Cizojazyčné překlady budou využity zejména na 

překlady výsledků projektu do anglického jazyka. 

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) 

Digitální podklady ČÚZK 

(autorizovaná data, u nichž je 

ČÚZK výhradním poskytovatelem) 

– ZABAGED (10 mapových listů 

polohopis + výškopis) 

10 10 a 

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 30 30  

Zdůvodnění: 

Z důvodu nutnosti nákupu digitálních podkladů ČÚZK (autorizovaných dat) ve výši 10 tis. Kč 

dochází (u dalšího účastníka projektu MENDELU) k doplnění digitálních mapových podkladů, které 

jsou nezbytné pro práci na projektu. Jedná se o základní podklady pro GIS na vybraných 

územích, nad kterými budou vytvářeny specializované mapy s odborným obsahem. Současně 

dochází, na základě provedených úsporných opatření, ke snížení o 10 tis. Kč položky 

kopírování, tisků, skenování a dalších obdobných drobných služeb. Celková výše finančních 

prostředků zůstává beze změny. 

 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: ČVUT 

Původní komentář: 

Náklady nebo výdaje na služby - řádek D 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: V roce 2018 bude prodloužena licence 

Adobe, pořízeny letecké snímky pro odbornou knihu a publikační články a využity reprografické a 
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překladatelské služby. 

Název dalšího účastníka: ČVUT 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované 

náklady celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

Varianta 

(a/b) 

Adobe SingleApp TEAM (NAMED) 

multijazyčné Win/Mac EDU – 

prodloužení licence na 12 měsíců pro 

práci s dokumenty, tvorbu schémat do 

odborné knihy a na výstavu, úpravy 

fotografií – viz příloha h1) až h3) 

6 6 b 

Šikmé letecké snímky – pořízení 

profesionálních snímků z vybraných 

lokalit HKK bude využito především 

pro předpokládané publikační výstupy 

– viz. příloha g1) až g4) 

40 40 b 

Reprografické činnosti 

(velkoformátové tisky a scan, vazba 

dokumentů...) pro přípravu na terénní 

průzkumy a pro sběr a archivaci dat – 

viz příloha e1) až e4) 

14 14 b 

Překladatelské činnosti odborných 

cizojazyčných materiálů pro sběr dat a 

publikace – doloženo třemi 

internetovými nabídkami – viz příloha 

d1) až d4) 

5 5 b 

Celkem 65 65  

 

se ruší a nově nahrazuje textem: 

 

 

 

Nový komentář: 

Náklady nebo výdaje na služby - řádek D 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: V roce 2018 bude prodloužena licence 

Adobe, pořízeny letecké snímky pro odbornou knihu a publikační články a využity reprografické a 

překladatelské služby. 

Název dalšího účastníka: ČVUT 
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Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované 

náklady celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

Varianta 

(a/b) 

Adobe SingleApp TEAM (NAMED) 

multijazyčné Win/Mac EDU – 

prodloužení licence na 12 měsíců pro 

práci s dokumenty, tvorbu schémat do 

odborné knihy a na výstavu, úpravy 

fotografií – viz příloha h1) až h3) 

6 6 b 

Šikmé letecké snímky – pořízení 

profesionálních snímků z vybraných 

lokalit HKK bude využito především 

pro předpokládané publikační výstupy 

– viz. příloha g1) až g4) 

54 54 b 

Reprografické činnosti 

(velkoformátové tisky a scan, vazba 

dokumentů...) pro přípravu na terénní 

průzkumy a pro sběr a archivaci dat – 

viz příloha e1) až e4) 

14 14 b 

Celkem 74 74  

 

Zdůvodnění: 

Z důvodu nutnosti navýšení finančních prostředků na nákup šikmých leteckých snímků (u dalšího 

účastníku projektu ČVUT) dochází k navýšení kapitoly Náklady nebo výdaje na služby o 9 tis. Kč. 

Finanční prostředky ve výši 9 tis. Kč se přesunují z kapitoly Materiál, zásoby a drobný hmotný 

majetek, které budou, současně s 5 tis. Kč z původně plánované překladatelské činnosti, 

použity na pořízení profesionálních šikmých leteckých snímků modelových území, jenž jsou 

nezbytné pro další řešení projektu. Celková výše kapitoly Náklady nebo výdaje na služby 

se navyšuje na 74 tis. Kč. 
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 Čl. III. 

Příloha: Tabulky rozpočtu projektu na roky řešení 2016-2020.  

 

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. 

 

  

 

 

 

 

Za dalšího účastníka projektu:  Národní památkový ústav,  

státní příspěvková organizace 
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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      

 


