
 

DODATEK č. 10 

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: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení v rámci projektu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

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 xxxxxxxxxxxxxxx, generální ředitelkou 

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení v rámci projektu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

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

 

 

České vysoké učení technické v Praze 

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

IČO: 68407700 

DIČ: CZ 68407700 

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

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení v rámci projektu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

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

 

 



 

 

 

 

Mendelova univerzita v Brně 

sídlo: Zemědělská 1, 613 00 Brno – sever 

IČO: 62156489 

DIČ: CZ 62156489 

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

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení v rámci projektu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

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

 

 

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

účastníci projektu“ 

 

 

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

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

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

prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky“ s 

identifikačním kódem DG16P02M034 (dále jen „smlouva“).  

 

      Čl. I. 

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

doplnění smlouvy o změny podle uzavřeného Dodatku č. 10 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  26. 4.  2019 

 

 

 

 
      Čl. II. 

 

Smluvní strany se dohodly na změně v příloze č. 1.  Smlouvy, v kapitole VI. Náklady projektu 

(rozpočet) 

 

Rok řešení projektu: 2019 

 

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, 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) 

xxxxxxxxxxxxxxxx GP Metodické 

řízení práce a 

koordinace 

projektu,  

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a 

vývoje 

krajiny, 

typologie 

HKK 

0,7 308 308 

xxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

přírodních 

hodnot 

krajiny, 

typologie 

HKK 

0,2 69 69 

xxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

typologie 

HKK 

0,3 116 116 

xxxxxxxxxxx 

výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení projektu 

RP Terénní 

průzkum a 

interpretace 

výsledků v 

GIS 

0,3 82 82 

xxxxxxxxxx 

výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

0,4 116 116 



krajiny, práce 

v GIS 

xxxxxxxxxx 

výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,2 58 58 

xxxxxxxxxxxx 

výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,3 83 83 

xxxxxxxxxx 

výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení projektu  

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,6 151 151 

 technik DP Technické 

práce a 

administrativa 

0,2 45 45 

Administrátor THP 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

DP Administrativ

ní práce 

spojené 

s průběhem 

řešení a 

rozpočtem 

0,3 84 84 

Celkem   3,5 1112 1112 

se ruší a nově nahrazuje textem: 

Nový komentář: 

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, pokrývají mzdu včetně 

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

pracovních úvazků pracovat   1,05 stálých zaměstnanců, 1,35 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) 

xxxxxxxxxxxxxxxx GP Metodické 

řízení práce a 

koordinace 

0,7 369 369 



projektu,  

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a vývoje 

krajiny, 

typologie HKK, 

archivní 

průzkum, 

technické práce 

a 

administrativa 

 

xxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

přírodních 

hodnot krajiny, 

typologie HKK, 

technické práce 

a 

administrativa 

0,15 68 68 

xxxxxxxxxxxxxxx. RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

typologie HKK 

archivní 

průzkum, 

technické práce 

a 

administrativa 

0,2 111 111 

xxxxxxxxxxxxx 

výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení projektu 

RP Terénní 

průzkum a 

interpretace 

výsledků v GIS 

technické práce 

a 

administrativa  

0,2 79 79 

xxxxxxxxxxxxxxxx

výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot krajiny, 

práce v GIS 

archivní 

průzkum, 

technické práce 

a 

administrativa 

0,25 93 93 

 

Xxxxxxxxxxxxx 

výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot krajiny, 

0,15 61 61 

 



práce v GIS 

technické práce 

a 

administrativa 

xxxxxxxxxxxx 

výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot krajiny, 

práce v GIS 

technické práce 

a 

administrativa 

0,15 66 

 

66 

Xxxxxxxxxxx 

výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení projektu  

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot krajiny, 

práce v GIS, 

technické práce 

a 

administrativa 

0,6 213 213 

Xxxxxxxx 

Administrátor THP 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

DP Administrativní 

práce spojené 

s průběhem 

řešení a 

rozpočtem, 

technické práce 

0,3 100 100 

Celkem   2,7 1160 1160 

Zdůvodnění: 

Od 1. 1. 2019 došlo ve VÚKOZ, v. v. i. ke změně mzdových výměrů v závislosti na novelizaci 

Vnitřního mzdového předpisu (ze dne 26. 11. 2018 s účinností od 1. 1. 2019) a v souladu 

s pravidelnými atestacemi výzkumných pracovníků konanými dne 6. 12. 2018. Z tohoto důvodu a 

z důvodu pevně stanovené částky v projektu na osobní náklady a v souvislosti s platným Vnitřním 

mzdovým předpisem v době podání projektu jsou provedeny úpravy osobních nákladů u všech 

pracovníků. Mzdové prostředky jsou posíleny z úspor v oblasti "Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) 

bez zákonných odvodů" (o 48 000,- Kč), se zachováním celkové výše osobních nákladů. Na základě 

dosavadního vývoje projektu „Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní 

krajiny České republiky“ došlo k doplnění specifikace předmětu činnosti o oblast zpracování 

archivního průzkumu u řešitelů: xxxxxxxxxxxxxxx Dále došlo ke zrušení pozice technika a zajištění 

úkolů v oblasti technických prací a administrativy projektu  byly rozděleny mezi stávající řešitele 

projektu. Jedná se především o činnosti související s řešením výzkumných aktivit a zabezpečením 

plánovaných výstupů projektu, tj. odborné technické práce spojené se získáváním a dokumentací 

potřebných dat v terénu a jejich následnou archivací, dále o administrativu spojenou s vyřizováním 

potřebných souhlasů a povolení, spojených se získáváním a následným využíváním dat (letecké 

snímkování z dronu, přístup k archivním datům, ošetření autorských práv apod.). Tyto činnosti nejsou 

náplní xxxxxxxxxxxxxx, která ve spolupráci s řešitelem příjemce pracuje na administrativní a 

technické činnosti spojené s rozpočtem a  řešením projektu ve VÚKOZ v.v.i., komunikaci a 

zpracování podkladů pro další účastníky projektu a poskytovatele.  

U několika členů řešitelského týmu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, došlo k mírné korekci úvazků podle 

předpokládané náročnosti a podílu jejich práce na řešené problematice projektu v roce 2019. Původně 

anonymizovaná pozice administrátor THP je doplněna o jméno osoby, která bude činnosti spojené 



s administrací projektu zastávat – xxxxxxxxxxx. Uvedené změny jsou zakomponovány také pro 

poslední rok řešení projektu - 2020. 

Celkově došlo ke snížení úvazků o 0,8. Hlavním důvodem je změna výše osobních nákladů 

plánovaných v roce 2015 (viz přihláška projektu z 29. 4. 2015 - smlouva č. 34/2016/OVV ze dne 

20. ledna 2016) v souladu s tehdy platným Vnitřním mzdovým předpisem ze dne 2. 12. 2010. 

Od tohoto data došlo k nárůstu tarifní části mzdy v souladu s novelizací mzdového předpisu v roce 

2015 (platné od 1. 10. 2015 a jeho třem dodatkům - platným od 23. 3. 2016, 1. 1. 2017 a 1. 1. 2018) a 

novelizací 2018, jejímž výsledkem je stávající Vnitřní mzdový předpis. Každý rok probíhaly atestace 

výzkumných pracovníků, které měly vliv na výšku mzdy. Uvedené skutečnosti jsou řešeny snížením 

celkového objemu úvazků na projektu, přičemž je příjemcem garantováno naplnění cílů projektu 

„Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky“. 

Celková výše kapitoly Osobní náklady nebo výdaje r. 2019 zůstává beze změny. 

 

Rok řešení projektu: 2019 

 

1. Osobní náklady nebo výdaje 

 

Původní komentář: 

b) 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 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) 

3 osoby/DPP DP Archivní 

průzkum, 

technická, 

konzultační a 

posudková 

činnost 

320  80 80 

Celkem    80 80 

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 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) 

xxxxxxxxxxxxxxxxx DP posudková 

činnost – 

recenze 

52 13 13 



publikace 

Celkem    13 13 

Zdůvodnění: 

Pro rok 2019 budou finanční prostředky z DPP ve výši 67 tis. Kč využity k posílení mzdových 

nákladů – položka A1  (48 tis. Kč), zákonných odvodů – položka A5 (17 tis. Kč) a FKSP – položka 

A6 (2 tis. Kč). Původně plánovaný archivní průzkum bude zabezpečen vlastními pracovníky příjemce. 

Finanční prostředky ostatních osobních nákladů (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů – řádek A2 pro 

rok 2019 se snižují z původně plánovaných 80 tis. Kč na 13 tis. Kč. 

 

 

Rok řešení projektu: 2019 

 

1. Osobní náklady nebo výdaje 

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 

Navrhované povinné zákonné odvody 

celkem (tis. Kč/rok) 

Požadované povinné zákonné odvody 

z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok) 

395 395 

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) 

24 24 

 

Zdůvodnění: 

Z důvodu nových mzdových výměrů a atestací řešitelů VÚKOZ dochází k navýšení povinných 

zákonných odvodů o 17 tis. Kč na celkovou částku 395 tis. Kč a k navýšení sociálního fondu 

o 2 tis. Kč na celkovou částku 24 tis. Kč – řádek A6 účastníka projektu v roli příjemce VÚKOZ. 

 

 

Rok řešení projektu: 2020 

 

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, 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) 

xxxxxxxxxxxxxx GP Metodické 

řízení práce a 

koordinace 

projektu,  

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a 

vývoje 

krajiny, 

typologie 

HKK 

0,7 308 308 

xxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

přírodních 

hodnot 

krajiny, 

typologie 

HKK 

0,2 69 69 

xxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

0,3 116 116 



kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

typologie 

HKK 

xxxxxxxx 

výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení projektu 

RP Terénní 

průzkum a 

interpretace 

výsledků v 

GIS 

0,3 82 82 

Xxxxxxxxxxxx 

výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,4 116 116 

Xxxxxxxxxxxx 

výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,2 58 58 

xxxxxxxxxxx 

výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,3 83 83 

xxxxxxxxxxxxx 

výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení projektu  

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,6 151 151 

 technik DP Technické 

práce a 

administrativa 

0,2 45 45 

Administrátor THP 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

DP Administrativ

ní práce 

spojené 

s průběhem 

řešení a 

rozpočtem 

0,3 84 84 

Celkem   3,5 1112 1112 

 

se ruší a nově nahrazuje textem: 



Nový komentář: 

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, pokrývají mzdu včetně 

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

pracovních úvazků pracovat   1,05 stálých zaměstnanců, 1,35 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) 

xxxxxxxxxxxx GP Metodické 

řízení práce a 

koordinace 

projektu,  

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a vývoje 

krajiny, 

typologie HKK, 

archivní 

průzkum, 

technické práce 

a 

administrativa 

0,7 369 369 

 

xxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

přírodních 

hodnot krajiny, 

typologie HKK, 

technické práce 

a 

administrativa 

0,15 68 68 

xxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

typologie HKK 

archivní 

průzkum, 

technické práce 

a 

administrativa 

0,2 111 111 

xxxxxxxxx 

výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení projektu 

RP Terénní 

průzkum a 

interpretace 

výsledků v GIS 

technické práce 

a 

administrativa  

0,2 79 79 



Xxxxxxxxxxx 

výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot krajiny, 

práce v GIS 

archivní 

průzkum, 

technické práce 

a 

administrativa 

0,25 93 93 

 

Xxxxxxxxxxx 

výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot krajiny, 

práce v GIS 

technické práce 

a 

administrativa 

0,15 61 61 

 

Xxxxxxxxxxxx 

výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot krajiny, 

práce v GIS 

technické práce 

a 

administrativa 

0,15 66 

 

66 

xxxxxxxxxx 

výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení projektu  

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot krajiny, 

práce v GIS, 

technické práce 

a 

administrativa 

0,6 213 213 

xxxxxxxxxx 

Administrátor THP 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

DP Administrativní 

práce spojené 

s průběhem 

řešení a 

rozpočtem, 

technické práce 

0,3 100 100 

Celkem   2,7 1160 1160 

 

Zdůvodnění: 

Text zdůvodnění je shodný se zdůvodněním uvedeným v kapitole Osobní náklad nebo výdaje r. 2019. 

 

Rok řešení projektu: 2020 



 

1. Osobní náklady nebo výdaje 

 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VÚKOZ 

Původní komentář: 

b) 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 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) 

3 osoby/DPP DP Archivní 

průzkum, 

technická, 

konzultační a 

posudková 

činnost 

320  80 80 

Celkem    80 80 

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 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) 

3 osoby/DPP DP konzultační a 

posudková 

činnost 

52 13 13 

Celkem    13 13 

Zdůvodnění: 

Pro rok 2020 budou finanční prostředky z DPP ve výši 67 tis. Kč využity k posílení mzdových 

nákladů – položka A1  (48 tis. Kč), zákonných odvodů – položka A5 (17 tis. Kč) a FKSP – položka 

A6 (2 tis. Kč). Původně plánovaný archivní průzkum bude zabezpečen vlastními pracovníky příjemce. 

Finanční prostředky ostatních osobních nákladů (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů – řádek A2 

pro rok 2020 se snižují z původně plánovaných 80 tis. Kč na 13 tis. Kč. 

 

Rok řešení projektu: 2020 



 

1. Osobní náklady nebo výdaje 

 

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 

Navrhované povinné zákonné odvody 

celkem (tis. Kč/rok) 

Požadované povinné zákonné odvody 

z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok) 

395 395 

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) 

24 24 

 

Zdůvodnění: 

Z důvodu nových mzdových výměrů a atestací  VÚKOZ dochází k navýšení povinných zákonných 

odvodů o 17 tis. Kč na celkovou částku 395 tis. Kč a k navýšení sociálního fondu o 2 tis. Kč 

na celkovou částku 24 tis. Kč – řádek A6 účastníka projektu v roli příjemce VÚKOZ. 

 

 

 

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. Dodatek 

smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem vložení 

do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

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

smluv jako informačního systému veřejné správy (ISES) zajistí v zákonem stanovené lhůtě 

příjemce. 

 

 

 

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

   veřejná výzkumná instituce 

 

 

 

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

                ředitel VÚKOZ, v.v.i. 

 

 

 Za dalšího účastníka projektu:  Národní památkový ústav,  

státní příspěvková organizace 

 

 

 



 

V Praze dne       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

        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      

  


