
Dodatek č. 4 ke smlouvě 35/2018/0VV 

o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu 
uzavřený 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, experimentálního vývoje a inovací) 

Smluvní strany: 
I . Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu 

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

2. Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 
Právní fonna: veřejná vysoká škola 
Adresa: Křížkovského 8, 77 1 47 Olomouc 
IČ: 61989592 
Zastoupený: Prof. Mgr. Jaroslavem Millerem M.A., Ph.D., rektorem 
(dále jen "příjemce-koordinátor") 

3. Příjemce: Národní památkový ústav 
Právní fonna: státní příspěvková organizace 
Adresa: Valdštejnské náměstí 3, 11801 Praha 1 
IČ: 75032333 
Zastoupený: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou 
(dále jen "příjemce") 

Čl. I. 
Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 35/2018/0VV (dále jen smlouva), jejímž předmětem je 
poskytnutí účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní 
identity (NAKI II) - kód programu DG - fonnou dotace z výdajů státního rozpočtu na 
výzkum, experimentální vývoj a inovace dle zákona Č . 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a 
vývoje) (dále jen "podpora") příjemci na řešení projektu "Historické liturgické textilie v 
českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace" identifikační kód 
projektu: DG18P020VV035 (dále jen projekt). 

Čl. II. 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí účelové podpory Č. 35/2018 OVV, 
Článek 1 Předmět smlouvy, bod 5. a Článek 4. 

Článek I 
Předmět smlouvy 



Původní znění:
5. Předpokládanými výsledky projektu za dobu řešení projektu jsou:
předpokládané výsledky projektu počet
Hlavní výsledky
Fuzir užitný vzor 0
Fpnim- průmyslový vzor 0
Gorot- prototyp 0
Gfunk- funkční vzorek 0

Nmet- certifikovaná metodika 2
NDam- památkový postup 0
Nmap- specializovaná mapa s odborným obsahem 0
P - patent
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska 0
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který 0

je využíván na základě platné licenční smlouvy
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud 0

nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu
R- software 0
Zpoiop- poloprovoz 0
Ztech- ověřená technologie 0

Hieg- výsledky promítnuté do právních předpisů a norem 0
Hneieg- výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 0

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI II 2
Vedlejší výsledky
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty 0
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám) 2
C- kapitola v odborné knize 0
D - článek ve sborníku (z konference) 5
J - recenzovaný odborný článek 9
M - uspořádání konference 0
W - uspořádání workshopu 1

se ruší a nově nahrazuje 

Nové znění:

předpokládané výsledky projektu počet
Hlavní výsledky
Fuzir užitný vzor 0

Funím- průmyslový vzor 0

Gprot- prototyp 0



předpokládané výsledky projektu počet
Gfimk- funkční vzorek 0

Nmets - metodika 2
Npam- památkový postup 0
Nmap- specializovaná mapa s odborným obsahem 0
P - patent
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska 0
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který 0

je využíván na základě platné licenční smlouvy
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud 0

nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu
R- software 0
Zpoiop- poloprovoz 0
Ztech- ověřená technologie 0

Hieg- výsledky promítnuté do právních předpisů a norem 0
Hneieg- výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 0

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
Ekrit - uspořádání výstavy s kritickým katalogem 2
Vedlejší výsledky
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty 0
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám) 2
C- kapitola v odborné knize 0
D - článek ve sborníku (z konference) 5
J - recenzovaný odborný článek 9
M - uspořádání konference 0
W - uspořádání workshopu 1

Zdůvodnění:

Promítnutí nově definovaných druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovací schválených 
usnesením vlády č. 837 ze dne 29. 11.2017 s platností od 1. 1. 2018 do textu smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že článek 4 - Zprávy a doklady o nákladech smlouvy o 
poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřené 
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, 
experimentálního vývoje a inovací) se vypouští a nově nahrazuje textem, který zní:

Článek 4
Zprávy o řešení projektu a výkazy o nákladech a výdajích

1. Zprávy o řešení projektu a výkazy skutečného čerpání účelové podpory za příslušný 
rok řešení projektu, které podle této smlouvy příjemce předkládá poskytovateli, se předkládají 
v jednom vyhotovení, nestanoví-li poskytovatel jiný počet. Způsob a formát doručení jsou 
stanoveny poskytovatelem příjemci nejpozději do 31. října příslušného roku podpory.



2. Příjemce je povinen provést zúčtování poskytnuté dotace (tj. účelové podpory 
z programu NAKI II) za předchozí kalendářní rok a poskytovatel je povinen provést 
monitoring čerpání této poskytnuté podpory. Příjemce předloží poskytovateli výkazy a 
tabulky skutečného čerpání účelové podpory za příslušný rok řešení projektu takto:
K 25. lednu roku následujícího po poskytnutí účelové podpory budou předloženy:

• výkaz skutečného čerpání osobních nákladů a výdajů - prostředky na platy 
zaměstnanců,

• výkaz skutečného čerpání osobních nákladů a výdajů - prostředky na ostatní osobní 
náklady (OON) a dále autorské honoráře a stipendia, pokud jsou projektem plánovány,

• výkaz skutečného čerpání věcných nákladů a výdajů za období 1. ledna - 31. prosince 
(v prvém roce řešení za období od zahájení řešení projektu do 31. prosince) roku 
poskytnutí účelové podpory.

• tabulky čerpání rozpočtu členěné podle subjektivity příjemce
• zdůvodnění nedočerpaných prostředků podpory za příslušný rok, které budou 

předmětem vypořádání se státním rozpočtem.
Vzorové výkazy a tabulky podle písm. a) - e) předá poskytovatel příjemci uejpozději do 
31. říjua příslušuého roku podpory.
Výkazy a tabulky musí být autorizovány osobou kompetentní za vyúčtování projektu či jeho 
části ve společných projektech typu D/K.
Příjemce je povinen o tomto postupu informovat řešitele příjemce (GP), odpovědnou osobu 
ekonomického úseku příjemce, koordinátora/administrátora projektu na straně příjemce, je-li 
určen.
Dotace bude zúčtována ve vazbě na jednotlivé položky schváleného rozpočtu projektu nebo 
na základě písemné žádosti příjemce a po písemném souhlasu poskytovatele upraveného 
rozpočtu projektu dodatkem smlouvy.
Vzájemué zápočty přečerpaných a nedočerpaných nákladových položek při dodržení 
celkové výše poskytnuté neinvestiční/investiční podpory jsou vyloučeny a vyúčtování se 
provádí na jednotlivé řádky rozpočtu projektu označené Al-E dle posledního znění smlouvy 
a jejích příloh.

Osobní náklady nebo výdaje
U osobních nákladů na platy (položky rozpočtu AI), ostatních osobních nákladů (položky 
rozpočtu A2), autorských honorářů (položky rozpočtu A3) a stipendií (položky rozpočtu A4) 
budou výkazy skutečného čerpání vedeny jmenovitě tak, aby bylo možné ztotožnit výdaj 
s osobou uvedenou v projektu, který je součástí smlouvy o poskytnutí účelové podpory v 
platném znění. Pokud jsou osoby podílející se na řešení projektu vedeny popisem činností 
(účetní, administrátor), pak u jména osoby bude její činnost popsána identicky jako 
v projektu.
U povinných zákonných odvodů (rozpočtová položka A5) a přídělu do fondu kulturních a 
sociálních potřeb - FKSP (rozpočtová položka A6) se jejich skutečné čerpání uvádí jako 
sumární objem do tabulky čerpání rozpočtu členěné podle subjektivity příjemce.

Věcné náklady nebo výdaje
U nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (položky rozpočtu B1 - 
82}
bude výkaz obsahovat specifikaci položek, jejichž text odpovídá komentáři tohoto druhu 
výdaje dle projektu, který je součástí smlouvy o poskytnutí účelové podpory, v platném znění.



U nákladů na pořízení drobného hmotného a drobného nehmotného majetku (položky 
rozpočtu B3 - B4)
U přímých neinvestičních nákladů - provoz majetku zakoupeného mimo projekt (položky 
rozpočtu Cn
U přímých neinvestičních nákladů - materiál (položky rozpočtu C2)
U přímých neinvestičních nákladů - cestovné (položky rozpočtu C3)
U přímých neinvestičních nákladů - zveřejňování výsledků (položky rozpočtu C4)
U nákladů nebo výdajů na služby (položky rozpočtu D)
U doplňkových (režijních) nákladů nebo vvdaiů (položky rozpočtu E)
bude výkaz v příslušné skupině (B/C/D/E) obsahovat specifikaci položek, jejichž text 
odpovídá komentáři tohoto druhu nákladu nebo výdaje dle projektu, který je součástí 
smlouvy/rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory, v platném znění.

Ve výkazech skutečného čerpání poskytnuté účelové podpory budou příslušné položky 
rozpočtu projektu chronologicky seřazeny.

2a. Příjemce nepředkládá společně s podklady dle bodu 2 kopie účetních dokladů.
V případě pochybností na straně poskytovatele o správnosti obsahu předložených podkladů 
dle bodu 2, písm. a) - e) je povinností příjemce podat vysvětlení, opravu výkazu nebo 
tabulky nebo na výzvu poskytovatele doložit kopii účetního dokladu k dané položce tak, aby 
poskytovatel mohl potvrdit použití podpory na daný účel, či použití podpory neuznat, a tím 
stanovit budoucí povinnost vrácení prostředků do státního rozpočtu.

2b. Postup dle bodu 2a. nemění právo poskytovatele provést veřejnosprávní kontrolu na 
místě, kde si kontrolní skupina vyžádá účetní doklady přímo a tyto ověří s reportovanými 
údaji poskytovateli dle bodu 2.

3. Ta část účelové podpory, která ke dni 31. prosince příslušného roku podpory nebyla 
příjemcem na stanovený účel použita, bude poskytovateli vrácena s výjimkou příjemce, který 
je:

• veřejnou výzkumnou institucí, jež může v souladu s § 26 odst. 2 zákona č. 341/2005 
Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, převést prostředky 
v objemu do 5% poskytnuté roční podpory do fondu účelově určených prostředků 
k účelnému využití v následném období řešení projektu,

• veřejnou vysokou školou, jež může v souladu s § 18 odst. 9 až 11 zákona 111/1998 
Sb., o vysokých školách, v platném znění převést prostředky v objemu do 5% 
poskytnuté roční podpory do fondu účelově určených prostředků k účelnému využití 
v následném období řešení projektu,

• státní příspěvkovou organizací zřizovanou poskytovatelem (SPO MK) u níž je 
přípustné ponechání k 31. prosinci příslušného roku podpory objektivně 
nevyužitelných prostředků poskytnuté podpory na účtu dlouhodobých záloh na 
straně SPO MK a jejich využití ke stejném účelu popsanému v projektu roce 
následujícím. Podmínkou tohoto postupu ie. že výše, konkrétní účel, určení 
rozpočtové položky uznaných nákladů v projektu a řádné zdůvodnění nedočerpání 
bude poskytovateli nejpozděii k31. říjnu příslušného roku podpory písemně 
sděleno, a ten s tímto postupem vysloví písemně souhlas. Uvedený postup není



přípustný u nedočerpaných nákladů a výdajů na platy a ostatní osobní náklady, 
jejichž čerpání se promítá do čerpání mzdových limitů jakožto závazného 
(průřezového) rozpočtového ukazatele pro daný rok podpory. Uvedený postup není 
přípustný u realizovaných nákladů a výdajů dle projektu (např. pořízení komodity, 
služby, čerpání cestovného) v nižším objemu, nežli byl plán uznaných nákladů 
uvedený v projektu v platném znění. Není-li účelné a hospodárné jejich využití pro 
projekt, budou na účtu dlouhodobých záloh vedeny jako vratky do doby vypořádání 
se státním rozpočtem. 

4. Nevyužité prostředky lze v průběhu příslušného roku podpory vrátit ua účet 
posl{ytovatele, ze kterého byly prostředky uvolněny, a to pouze na základě uzavřeného 
dodatku této smlouvy o snížení uznaných nákladů projektu a poskytnuté účelové podpory o 
nečerpané prostředky. 

Příjemcem k 31. prosinci účelně nevyužité a nevyčerpané prostředky poskytnuté 
podpory ke schváleným uznaným nákladum projektu za daný rok řešení projektu 
(vratl!'y) podléhají vypořádání se státním rozpočtem v termínech stanovených vyhláškou 
MF č. 367/201,5 Sb., o zásadách a lhůtách fInančního vypořádání vztahů se státním 
rozpočtem, státními fInančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o fInančním 
vypořádání), v platném znění. S účinností od 1. ledna 2018 se finanční vypořádání provede 
k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen, a to tak, že nevyčerpané prostředky 
poskytnuté podpory za celou dobu řdení budou odvedeny na depozitní účet 

poskytovatele Č. v termínu 
stanoveném poskytovatelem (obvykle do 15. února roku následujícího po ukončení řešení a 
podpory projektu). 
5. Nestanovi-li poskytovatel jinak, předloží příjemce poskytovateli souhrnnou písemnou 
roční perioruckou (průběžnou) zprávu o řešení projektu, plnění cílů projektu, dosažených a 
uplatněných výsledcích včetně těchto výsledků do 15. 11. za uplynulé období. Zpráva a 
předložené uplatněné výsledky budou podrobeny kontrole - hodnocení poskytovatele. 
6. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předloží příjemce poskytovateli závěrečnou zprávu 
o realizaci projektu a všech dosažených uplatněných výsledcích projektu za celou dobu řešení 
do 30. 1. 2022. 
7. Bude-li řešení projektu ukončeno před termínem 31. 12. 2021, platí ustanovení o 
závěrečné zprávě, příslušných výkazech čerpání pro období do termínu předčasného zastavení 
projektu dle ustanovení části A- provedení projektu článku 8, přílohy Č. 3 této smlouvy." 

Zduvodnění změny: 

V rámcí zjednodušení administrativy na straně příjemců i poskytovatele se od r. 2018 upouští 
od povinnosti příjemce podpory předkládat společně s výkazy skutečného čerpání kopie 
účetních dokladů tak, jak byly dosud uvedeny v čl. 4 smlouvy. V souvislosti s tím 
poskytovatel v bodu 2. nově stanovil výčtem druhy dokladů o čerpání poskytnuté podpory, 
které je příjemce povinen předkládat, a nový (pozdější) termín pro jejich předložení. Nově 
bylo doplněno ustanovení 3. odráž!.y v bodě 3. pro státní příspěvkové organizace zřizované 
Ministerstvem kultury, které k účelu využití nečerpaných prostředků podpory využívaly 
v důvodných případech institut nároků z nespotřebovaných výdajů poskytovatele (NNV). 
S ohledem na změny v náhledu na NNV ze strany Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
od r. 2018 a povinnosti stanovené poskytovatelům podpory tyto zdroje minimalizovat, 
poskytovatel stanovil pro jím zřizované výzkumné organizace, jež mají právní formu státní 
příspěvkové organizace, mechanismus, kterým lze v odůvodněných případech prostředky 
ponechat příjemci k využití v návazném období řešení projektu k témuž účelu. 



Cl. III.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, Příloha č. 1, Přihláška projektu, B.IV. Popis 
projektu.

Původní znění:
5. Specifikovat výsledky projektu (výčet všech očekávaných výsledků)_________________
písmeno označující druh hlavního výsledku Nmet

předpokládaný název hlavního výsledku Liturgický textil a jeho 
památková ochrana
(metodika I) + Slovník 
liturgických reálií (příloha 

______ k metodice I)___________
krátká charakteristika hlavního výsledku široce koncipovaná metodika 

reflektující přesné vymezení 
sledované problematiky, přehled 
dosavadního bádání. Dále bude 
představena možná druhová 
skladba dochovaných souborů, 
uvedení do základního znalectví 
textilních technik a materiálů, 
včetně umčlecko-historického 
přehledu, přehled degradativních 
vlivů a způsoby jejich 
předcházení, evidence a způsob 
vedení popisu včetně 
elektronických evidenčních
systémů apod. Důraz bude kladen 
na praktičnost a přehlednost s 
důrazem na využití v přímé 
terénní praxi (církevní a 
památkové objekty).____________

hlavní výsledek je plánován v etapč/ách II.
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2020
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Cílovými skupinami jsou 

příspěvkové a jiné organizace, 
spravující historický textilní 
materiál (muzea, galerie. Národní 
památkový ústav), dále studenti 
humanitních oborů, např. církevní 
památkové péče, odborní 
pracovníci paměťových institucí, 
zabývajícími se touto tematikou, 
soukromé fyzické a právnické 
osoby, např. sběratelé.__________



písmeno označující druh hlavního výsledku Nmet

předpokládaný název hlavního výsledku Liturgický textil a způsoby jeho 
______ prezentace (metodika II)

krátká charakteristika hlavního výsledku Metodika přímo navazující na 
metodiku I. s důrazem na 
specifika prezentace textilií v 
památkově chráněných objektech 
(např. zámecké kaple), včetně 
zdůraznění jejich liturgické 
funkce (druhová skladba, různé 
církevní slavnosti). Z hlediska 
parament s druhotně využitými 
světskými textiliemi identifikace 
jejich původní funkce a zařazení 
do širších kulturních souvislostí, 
věetně doplnění o obrazovou 
dokumentaci (např. analogické 
vzory na šlechtických portrétech) 
a zdůraznění didaktické funkce 
prezentace s ohledem na 
návštěvníka. Součástí metodiky 
budou také shrnující kapitoly o 
dějinách muzejní prezentace. 
Další kapitoly budou praktického 
rázu (světelná intenzita, vlhkost, 
různé způsoby prezentace, jejich 
specifika, výhody a nevýhody, 
včetně přímé konfrontace se 
zahraničními přístupy)._________

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2021
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Cílovými skupinami jsou 

příspěvkové a jiné organizace, 
spravující historický textilní 
materiál (muzea, galerie. Národní 
památkový ústav), dále studenti 
humanitních oborů, např. církevní 
památkové péče, odborní 
pracovníci paměťových institucí, 
zabývajícími se touto tematikou, 
soukromé fyzické a právnické 
osoby, např. sběratelé.__________

písmeno označující druh hlavního výsledku E
předpokládaný názevhlavního výsledku Pontifikálie. Liturgická roucha 

biskupské bohoslužby



krátká charakteristika hlavního výsledku Výstava bude prezentovat na 
vybraných exponátech příklady 
historických liturgických textilií z 
bohatých sbírek olomoucké 
katedrály sv. Václava. Představí 
specifikum katedrální bohoslužby 
a jejího vybavení chápaného jako 
vzor pro ostatní kostely v diecézi 
(doprovodný text a vyobrazení 
užití na panelech), tak upozorní 
na jejich význam jako důležitý 
pramen pro textilní dějiny 
(zachování např. druhotně užitých 
historických textilií).___________

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2020
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Odborná i laická veřejnost. 

Pracovníci paměťových institucí, 
pracující s textilními památkami. 
Studenti dějin umění, 
teologických a historických 
oborů. Restaurátoři.

písmeno označující druh výsledku B
předpokládaný název výsledku Paramenta olomoucké katedrály

krátká charakteristika výsledku Kritický katalog shrne výsledky 
výzkumu. Do publikace budou 
zahrnuty kromě vystavených 
předmětů z bohatých fondů 
olomoucké katedrály také další 
související artefakty, přesahující 
rámec výstavy. Publikace tak 
představí ucelený pohled na 
vývoj liturgických parament 
největší moravské kolekce 
církevních rouch od 17. do 1. pol. 
20. stol. a i po ukončení výstavy 
bude představovat významný 
zdroj poznání této oblasti. Je 
očekáván mezinárodní přínos 
vzhledem k tomu, že budou 
zahrnuty např. i aspekty kulturní 
výměny mezi českými zeměmi a 
středoevropským a
západoevropským regionem 
(paramenta byla objednávána 
např. také z Říma)._____________

výsledek je plánován v etapě/ách
předpokládaný rok uplatnění výsledku 2020



Odborná i laická veřejnost. 
Pracovníci paměťových institucí, 
pracující s textilními památkami. 
Studenti historie, dějin umění, 
teologie. Restaurátoři.

písmeno označující druh hlavního výsledku E
předpokládaný názevhlavního výsledku Pontifikálie. Liturgická roucha 

biskupské bohoslužby
krátká charakteristika hlavního výsledku Výstava bude prezentovat na 

vybraných exponátech příklady 
historických liturgických textilií z 
bohatých sbírek olomoucké 
katedrály sv. Václava. Představí 
specifikum katedrální bohoslužby 
a jejího vybavení chápaného jako 
vzor pro ostatní kostely v diecézi 
(doprovodný text a vyobrazení 
užití na panelech), tak upozorní 
na jejich význam jako důležitý 
pramen pro textilní dějiny 
(zachování např. druhotně užitých 
historických textilií).

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách III.
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2020
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Odborná i laická veřejnost. 

Pracovníci paměťových institucí, 
pracující s textilními památkami. 
Studenti dějin umění,
teologických a historických 
oborů. Restaurátoři.

písmeno označující druh výsledku B
předpokládaný název výsledku Paramenta olomoucké katedrály

krátká charakteristika výsledku Kritický katalog shrne výsledky 
výzkumu. Do publikace budou 
zahrnuty kromě vystavených 
předmětů z bohatých fondů 
olomoucké katedrály také další 
související artefakty, přesahující 
rámec výstavy. Publikace tak 
představí ucelený pohled na 
vývoj liturgických parament 
největší moravské kolekce
církevních rouch od 17. do 1. pol. 
20. stol. a i po ukončení výstavy 
bude představovat významný 
zdroj poznání této oblasti. Je



očekáván mezinárodní přínos 
vzhledem k tomu, že budou 
zahrnuty např. i aspekty kulturní 
výměny mezi českými zeměmi a 
středoevropským a
západoevropským regionem
(paramenta byla objednávána 
např. také z Říma).

výsledek je plánován v etapě/ách III.
předpokládaný rok uplatnění výsledku 2020
předpokládaní budoucí uživatelé výsledku Odborná i laická veřejnost. 

Pracovníci paměťových institucí, 
pracující s textilními památkami. 
Studenti historie, dějin umění, 
teologie. Restaurátoři.

5.3. Přehled hlavních a vedlejších výsledků projektu celkem:
předpokládané výsledky projektu počet
Hlavní výsledky
Fuzir užitný vzor 0
Fprum- průmyslový vzor 0
Gprot- prototyp 0
Gfunk- funkční vzorek 0
Nmet- certifikovaná metodika 2
Npam- památkový postup 0
Nmap- specializovaná mapa s odborným obsahem 0
P - patent
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska 0
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který 

je využíván na základě platné licenční smlouvy
0

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

0

R- sofhvare 0
Zpoiop- poloprovoz 0
Ztech- ověřená technologie 0

Hieg- výsledky promítnuté do právních předpisů a norem 0
Hneieg- výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
0

E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI II 2
Vedlejší výsledky
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty 0
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám) 2
C- kapitola v odborné knize 0



předpokládané výsledky projektu počet
D - článek ve sborníku (z konference) 5
J - recenzovaný odborný článek 9
M - uspořádání konference 0
W - uspořádání workshopu 1

se ruší a nově je nahrazuje 

Nové znění:
5. Specifikovat výsledky projektu (výčet všech očekávaných výsledků)
písmeno označující druh hlavního výsledku Nmets

předpokládaný název hlavního výsledku Liturgický textil a jeho 
památková ochrana
(metodika I) + Slovník 
liturgických reálií (příloha 

______ k metodice I)____________
krátká charakteristika hlavního výsledku široce koncipovaná metodika 

reflektující přesné vymezení 
sledované problematiky, přehled 
dosavadního bádání. Dále bude 
představena možná druhová 
skladba dochovaných souborů, 
uvedení do základního znalectví 
textilních technik a materiálů, 
včetně umělecko-historického 
přehledu, přehled degradativních 
vlivů a způsoby jejich 
předcházení, evidence a způsob 
vedení popisu včetně
elektronických evideněních
systémů apod. Důraz bude kladen 
na praktičnost a přehlednost s 
důrazem na využití v přímé 
terénní praxi (církevní a 
památkové objekty).____________

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách II.
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2020
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Cílovými skupinami jsou 

příspěvkové a jiné organizace, 
spravující historický textilní 
materiál (muzea, galerie. Národní 
památkový ústav), dále studenti 
humanitních oborů, např. církevní 
památkové péče, odborní 
pracovníci paměťových institucí, 
zabývajícími se touto tematikou.



soukromé fyzické a právnické 
osoby, např. sběratelé.__________

písmeno označující druh hlavního výsledku NmctS

předpokládaný název hlavního výsledku Liturgický textil a způsoby jeho 
______ prezentace (metodika II)

krátká charakteristika hlavního výsledku Metodika přímo navazující na 
metodiku I. s důrazem na 
specifika prezentace textilií v 
památkově chráněných objektech 
(např. zámecké kaple), včetně 
zdůraznění jejich liturgické 
funkce (druhová skladba, různé 
církevní slavnosti). Z hlediska 
parament s druhotně využitými 
světskými textiliemi identifikace 
jejich původní funkce a zařazení 
do širších kulturních souvislostí, 
včetně doplnění o obrazovou 
dokumentaci (např. analogické 
vzory na šlechtických portrétech) 
a zdůraznění didaktické funkce 
prezentace s ohledem na 
návštěvníka. Součástí metodiky 
budou také shrnující kapitoly o 
dějinách muzejní prezentace. 
Další kapitoly budou praktického 
rázu (světelná intenzita, vlhkost, 
různé způsoby prezentace, jejich 
specifika, výhody a nevýhody, 
včetně přímé konfrontace se 
zahraničními přístupy)._________

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2021
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Cílovými skupinami jsou 

příspěvkové a jiné organizace, 
spravující historický textilní 
materiál (muzea, galerie, Národní 
památkový ústav), dále studenti 
humanitních oborů, např. církevní 
památkové péče, odborní 
pracovníci paměťových institucí, 
zabývajícími se touto tematikou, 
soukromé fyzické a právnické 
osoby, např. sběratelé.__________



písmeno označující druh hlavního výsledku Ekrit

předpokládaný názevhlavního výsledku Pontifikálie. Liturgická roucha 
biskupské bohoslužby_______

krátká charakteristika hlavního výsledku Výstava bude prezentovat na 
vybraných exponátech příklady 
historických liturgických textilií z 
bohatých sbírek olomoucké 
katedrály sv. Václava. Představí 
specifikum katedrální bohoslužby 
a jejího vybavení chápaného jako 
vzor pro ostatní kostely v diecézi 
(doprovodný text a vyobrazení 
užití na panelech), tak upozorní 
na jejich význam jako důležitý 
pramen pro textilní dějiny 
(zachování např. druhotně užitých 
historických textilií).___________

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách III.
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2020
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Odborná i laická veřejnost. 

Pracovníci paměťových institucí, 
pracující s textilními památkami. 
Studenti dějin umění, 
teologických a historických 
oborů. Restaurátoři.

písmeno označující druh výsledku B
předpokládaný název výsledku Paramenta olomoucké katedrály

krátká charakteristika výsledku Kritický katalog shrne výsledky 
výzkumu. Do publikace budou 
zahrnuty kromě vystavených 
předmětů z bohatých fondů 
olomoucké katedrály také další 
související artefakty, přesahující 
rámec výstavy. Publikace tak 
představí ucelený pohled na 
vývoj liturgických parament 
největší moravské kolekce 
církevních rouch od 17. do 1. pol. 
20. stol. a i po ukončení výstavy 
bude představovat významný 
zdroj poznání této oblasti. Je 
očekáván mezinárodní přínos 
vzhledem k tomu, že budou 
zahrnuty např. i aspekty kulturní 
výměny mezi českými zeměmi a 
středoevropským a
západoevropským regionem 
(paramenta byla objednávána



např. také z Říma).
výsledek je plánován v etapě/ách III.
předpokládaný rok uplatnění výsledku 2020
předpokládaní budoucí uživatelé výsledku Odborná i laická veřejnost. 

Pracovníci paměťových institucí, 
pracující s textilními památkami. 
Studenti historie, dějin umění, 
teologie. Restaurátoři.

písmeno označující druh hlavního výsledku Ekrit
předpokládaný názevhlavního výsledku Pontifikálie. Liturgická roucha 

biskupské bohoslužby
krátká charakteristika hlavního výsledku Výstava bude prezentovat na 

vybraných exponátech příklady 
historických liturgických textilií z 
bohatých sbírek olomoucké 
katedrály sv. Václava. Představí 
specifikum katedrální bohoslužby 
a jejího vybavení chápaného jako 
vzor pro ostatní kostely v diecézi 
(doprovodný text a vyobrazení 
užití na panelech), tak upozorní 
na jejich význam jako důležitý 
pramen pro textilní dějiny 
(zachování např. druhotně užitých 
historických textilií).

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách III.
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2020
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Odborná i laická veřejnost. 

Pracovníci paměťových institucí, 
pracující s textilními památkami. 
Studenti dějin umění,
teologických a historických 
oborů. Restaurátoři.

písmeno označující druh výsledku B
předpokládaný název výsledku Paramenta olomoucké katedrály

krátká charakteristika výsledku Kritický katalog shrne výsledky 
výzkumu. Do publikace budou 
zahrnuty kromě vystavených 
předmětů z bohatých fondů 
olomoucké katedrály také další 
související artefakty, přesahující 
rámec výstavy. Publikace tak 
představí ucelený pohled na 
vývoj liturgických parament 
největší moravské kolekce



církevních rouch od 17. do 1. pol. 
20. stol. a i po ukončení výstavy 
bude představovat významný 
zdroj poznání této oblasti. Je 
očekáván mezinárodní přínos 
vzhledem k tomu, že budou 
zahrnuty např. i aspekty kulturní 
výměny mezi českými zeměmi a 
středoevropským a
západoevropským regionem
(paramenta byla objednávána 
např. také z Říma).

výsledek je plánován v etapě/ách III.
předpokládaný rok uplatnění výsledku 2020
předpokládaní budoucí uživatelé výsledku Odborná i laická veřejnost. 

Pracovníci paměťových institucí, 
pracující s textilními památkami. 
Studenti historie, dějin umění, 
teologie. Restaurátoři.

5.3. Přehled hlavních a vedlejších výsledků projektu celkem:
předpokládané výsledky projektu počet
Hlavní výsledky
Fuzir užitný vzor 0
Fórum- průmyslový vzor 0
Gprot- prototyp 0
Gfunk- funkční vzorek 0

Nmets - metodika 2
Noam- památkový postup 0
Nmap- specializovaná mapa s odborným obsahem 0
P - patent
- "evropský" patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska 0
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který 0

je využíván na základě platné licenční smlouvy
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud 0

nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu
R- software 0
Zpoiop- poloprovoz 0
Ztech- ověřená technologie 0

Hiee- výsledky promítnuté do právních předpisů a norem 0
Hneieg- výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 0

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
Ekrit - uspořádání výstavy s kritickým katalogem 2



předpokládané výsledky projektu počet
Vedlejší výsledky
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty 0
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám) 2
C- kapitola v odborné knize 0
D - článek ve sborníku (z konference) 5
J - recenzovaný odborný článek 9
M - uspořádání konference 0
W - uspořádání workshopu 1

9. Etapy projektu

Původní znění:
a) Číslo, název a cíl etapy:

II. etapa: Příprava metodik péče a prezentace liturgických textilií

g) Výsledky etapy {součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):____________________

4x J
2 X Nmet+ příloha (slovník liturgických reálií)
3 xD 
1 xW
Publikované metodiky (Nmet) včetně přílohy v podobě slovníku liturgických reálií budou 
předány k certifikaci v termínu do 14. 9. 2021
Publikované články (J-rec) 5 x: předány budou výtisky periodik do konce roku 2022 
Publikované příspěvky v konferenčních sbornících (D) 3x: budou předány do konce roku 
2022
Za účelem konfrontace praktických i teoretických zkušeností bude uspořádán v roce 2021 
workshop (W)._________________________________________________________________

a) Číslo, název a cíl etapy:

III. etapa: Výzkum historických liturgických textilií v českých zemích

g) Výsledky etapy {součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):____________________

2xJ
2xE
2xB
Publikované články 2 x J budou odevzdány do 2022
Výstavy 2x E budou realizovány v roce 2020 a 2021 a trvat budou do konce roku 2022
Kritické katalogy k výstavám 2 x B budou vydány v roce realizace příslušných výstav 
2020 a 2021



se ruší a nově je nahrazuje

Nové znění:

a) Číslo, název a cíl etapy:

II. etapa: Příprava metodik péče a prezentace liturgických textilií

g) Výsledky etapy {součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu)'._____________________

4x J
2 X Nmets + příloha (slovník liturgických reálií)
3 xD 
1 X W
Publikované metodiky (Nmets) včetně přílohy v podobě slovníku liturgických reálií budou 
předány ke schválení v termínu do 14. 9. 2021
Publikované články (J-rec) 5 x: předány budou výtisky periodik do konce roku 2022 
Publikované příspěvky v konferenčních sbornících (D) 3x: budou předány do konce roku 
2022
Za účelem konfrontace praktických i teoretických zkušeností bude uspořádán v roce 2021 
workshop (W)._________________________________________________________________

a) Číslo, název a cíl etapy:

III. etapa: Výzkum historických liturgických textilií v českých zemích

g) Výsledky etapy {součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):_____________________

2xJ
2x Ekrit 
2xB
Publikované články 2 x J budou odevzdány do 2022
Výstavy 2x Ekrit budou realizovány v roce 2020 a 2021 a trvat budou do konce roku 2022 
Kritické katalogy k výstavám 2 x B budou vydány v roce realizace příslušných výstav 
2020 a 2021

Zdůvodnění:
Viz Čl. II. tohoto dodatku

Cl. IV.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy. Příloha č. 2 - Rozpočet projektu.

Přehled změn v příloze č. 2 smlouvy - Rozpočet projektu:
• B - Náklady na pořízení majetku - příjemce-koordinátor - Univerzita Palackého 

v Olomouci, pro rok řešení 2018.



• B - Náklady na pořízení majetku - příjemce Č. I - Národní památkový ústav, pro rok 
řešení 2018. 

• C - Další provozní náklady nebo výdaje - příjemce-koordinátor - Univerzita 
Palackého v Olomouci, pro rok řešení 2018. 

• C - Další provozní náklady nebo výdaje - příjemce č. I - Národní památkový ústav, 
pro rok řešení 2018. 

Změny v položkách - UPOL: 
• B3 - Náklady na pořízení drobného hmotného majetku 
• C3 - Přímé neinvestiční náklady - cestovní náhrady 

Zdůvodnění: 

B3 - Vzhledem k úspoře finančních prostředků na nákup notebooků, ultrabooku a 
fotoaparátů budou zakoupeny 2 další fotoaparáty s příslušenstvím pro členy řešitelského 
týmu, což umožní větší samostatnost a flexibilitu při zajišťování dokumentace předmětů 
v terénu a v důsledku povede ke zkvalitnění výzkumu. 

C3 - S ohledem na skutečný průběh výzkumu byl původní požadavek na tuzemské 
cestovné přehodnocen ve prospěch zahraničního cestovného. Pro potřeby výzkumu je 
nezbytné provést komparace s materiálem, dostupným v textilním muzeu v Lyonu, ale 
s ohledem na růst aktuálních nákladů na ubytování a cestovné je nutné prostředky na 
zahraniční cestovné navýšit. Celkové náklady projektu nejsou těmito změnami dotčeny. 

Změny v položkách - NPŮ: 
• B3 - Náklady na pořízení drobného hmotného majetku 
• C3 - Přímé neinvestiční náklady - cestovní náhrady 

Zdůvodnění: 

B3, C3 - Vzhledem k úspoře v položce tuzemského cestovného se přesouvá částka 25 
tis. Kč na účet Č. 558. na nákup fotoaparátu. Fotoaparát pořízený z prostředků ušetřených na 
tuzemském cestovném bude využit v rámci pokračujícího průzkumu textilního fondu, 
konkrétně k pořízení makrosnímků struktury textilního materiálu přes mikroskop - detaily 
textilních vazeb pro určov.ání datace, apod. Tím dojde k prohloubení a zkvalitnění výzkumu. 
Celková výše rozpočtu se tímto nemění. 

Čl. V. 

Smluvní strany se dohodly na změně ve smlouvě, Přiloha Č. 3 - Všeobecné podmínky, Část A 
- Provédení projektu, Článek 2 Řízení (provádění) projektu odst. I písm. d), Článek 5 
Předkládání podkladů o projektu část B. Prokazování nákladů (doklady) odst. I 

Článek 2 
Řízení (provádění) projektu 

1. Příjemce/příjemce-koordinátor 

Původní znění: 
d) předává poskytovateli: 

- doklady o nákladech sestavené podle článku 4 smlouvy a článku 5 této přílohy, 
- průběžné zprávy o postupu řešení projektu, závěrečnou zprávu, zprávy zahrnují 
ověřené údaje o vynaložených nákladech, 



- uplatněné výsledky projektu k hodnocení poskytovatele, 
- plán na uplatnění výsledků, 

se ruší a nově je nahrazuje 

Nové znění: 
d) předává poskytovateli: 

- výkazy a tabulky skutečného čerpání osobních a věcných nákladů sestavené dle 
článku 4 smlouvy/rozhodnutí a článku 5 této přílohy, 

- průběžné zprávy o postupu řešení projektu, závěrečnou zprávu, zprávy zahrnují 
ověřené údaje o vynaložených nákladech dle článku 4 smlouvy/rozhodnutí a článku 
5 této přílohy, 

- uplatněné výsledky proj ektu k hodnocení poskytovatele, 
- plán na uplatnění výsledků, 

Článek 5 
Předkládání podkladů o projektu 

B. Prokázání nákladů (doklady) 
Puvodní znení: 

1. Příjemce provede zúčtování účelové podpory v termínech stanovených v článku 4 
smlouvy a předloží poskytovateli vyúčtování s doklady k prokázání nákladů za každý 
rok řešení. 

se ruší a nove je nahrazuje 

Nové znění: 
1. Příjemce provede zúčtování účelové podpory v termínech stanovených v článku 4 

smlouvy/rozhodnutí a předloží poskytovateli výkaz skutečného čerpání osobních 
nákladů, věcných nákladů a tabulky čerpání rozpočtu členěné podle subjektivity 
příjemce, popř. zdůvodnění nedočerpaných prostředků dle smlouvy/rozhodnutí o 
poskytnutí účelové podpory v platném znění. 

Zduvodnení: 
V rámci zjednodušení administrativy na straně příjemců i poskytovatele se od r. 2018 upouští 
od povinnosti příjemce podpory předkládat společně s výkazy skutečného čerpání kopie 
účetních dokladů, takjak bylo dosud uvedeno v čl. 4 smlouvy. 

Čl. VI. 
Přílohy: Tabulky rozpočtu projektu na roky řešení 2018-2022. 

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

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



Čl. VIII. 

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. Dodatek smlouvy nabývá 
platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem vložení do Registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Vložení dodatku ke smlouvě do registru smluv jako 
informačního systému veřejné správy (ISES) zajistí v zákonem stanovené lhůtě poskytovatel 
podpory. 

V Praze dne // .~ . 2018 

V Praze dne 
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