
 

DODATEK č. 11 

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: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení v rámci projektu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení v rámci projektu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

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: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení v rámci projektu: xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

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: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení v rámci projektu: xxxxxxxxxxxx 

 

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. 11 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  5. 6.  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 dalšího účastníka: MENDELU 

 

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 dalšího účastníka: 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) 

xxxxxxxxxxxxxxx GS metodické 

řízení 

výzkumného 

týmu 

MENDELU, 

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a 

vývoje 

krajiny, 

typologie 

HKK, 

organizace 

workshopu 

0,2 70 70 

xxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, terén

ní práce, 

ověření 

navržené 

typologie 

HKK na 

konkrétních 

0,2 121 121 



lokalitách 

(specialista na 

komponovano

u krajinu), 

organizace 

workshopu 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS Identifikace 

znaků HKK 

z kartografick

ých podkladů, 

digitalizace 

výsledků v 

GIS 

0,2 55 55 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie 

HKK na 

konkrétních 

lokalitách, 

digitalizace 

výsledků v 

GIS 

0,5  52 52 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie 

HKK na 

konkrétních 

lokalitách, 

spolupráce na 

návrhu plánu 

péče 

0,4 103 103 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

0,2 52 52 



ověření 

navržené 

typologie 

HKK na 

konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

postindustriál

ní krajinu) 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie 

HKK na 

konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

reliktní 

krajinu) 

0,2 44 44 

xxxxxxxxxxxxxxxx DP Vedení 

finanční 

agendy, 

kontrola a 

zaúčtování 

dokladů, 

finanční 

zprávy 

projektu 

0,2 57 57 

Celkem    554 554 

 

 

 

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 dalšího účastníka: 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. Na projektu pracuje od 1.6.2018 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) 

xxxxxxxxxxxxxxxx GS metodické 

řízení 

výzkumného 

týmu 

MENDELU, 

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a 

vývoje 

krajiny, 

typologie 

HKK, 

organizace 

workshopu 

0,2 70 70 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS Identifikace 

znaků HKK 

z kartografick

ých podkladů, 

digitalizace 

výsledků v 

GIS 

0,2 54 54 

xxxxxxxxxxxxxxxx  RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie 

HKK na 

konkrétních 

lokalitách, 

digitalizace 

0,2  59 59 

 



výsledků v 

GIS 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie 

HKK na 

konkrétních 

lokalitách, 

spolupráce na 

návrhu plánu 

péče 

0,3 98 98 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie 

HKK na 

konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

postindustriál

ní krajinu) 

0,2 57 57 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie 

HKK na 

konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

reliktní 

krajinu) 

0,2 51 51 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

RS Průzkum a 

interpretace 

0,2 

 

52 52 



kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, teré

nní práce, 

ověření 

navržené 

typologie 

HKK na 

konkrétních 

lokalitách 

(specialista 

na 

komponovan

ou krajinu), 

organizace 

workshopu 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, teré

nní práce, 

ověření 

navržené 

typologie 

HKK na 

konkrétních 

lokalitách 

(specialista 

na 

komponovan

ou krajinu), 

organizace 

workshopu 

0,2 

 

52 52 

xxxxxxxxxxxxxxxx DP Vedení 

finanční 

agendy, 

kontrola a 

zaúčtování 

dokladů, 

finanční 

zprávy 

projektu 

0,2 61 61 

Celkem    554 554 

 

Zdůvodnění:  



Z důvodu administrativního pochybení, nebyly změny v kapitole Osobní náklady nebo výdaje 

uskutečněné v r. 2018 (schválené dodatkem č. 5) promítnuty do r. 2019 a 2020. Tímto dochází k jejich 

nápravě a k doplnění: xxxxxxxxx (zástup za mateřskou dovolenou xxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxxxx 

(nový člen řešitelského týmu). G tabulky a základní informace o řešiteli a řešitelském týmu byly 

součástí dodatku č. 5. Na základě nového mzdového předpisu dalšího účastníka projektu MENDELU,  

jehož schválení bylo avizováno na začátek roku 2019, ale schvalovací proces byl ukončen až v druhé 

polovině dubna 2019, dochází ke změně platů zaměstnanců: xxxxxxxxxxxxxx. Dále dochází z osobních 

důvodů ke snížení úvazků xxxxxxxxxxxx které se snižují mzdové náklady o 5 tis. Kč a xxxxxxxxxx u 

kterého (vzhledem k dokončení doktorandského studia a v souladu s novým mzdovým předpisem 

MENDELU) dochází k navýšení mzdových prostředků o 7 tis. Kč. Celková výše kapitoly osobních 

nákladů nebo výdajů dalšího účastníka projektu MENDELU v r. 2019 zůstává beze změny ve výši 554 

tis. Kč. 

 

 

Rok řešení projektu: 2019 

 

1. Osobní náklady nebo výdaje 

 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: NPÚ 

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 dalšího účastníka: 

V roce 2019 se zapojí 2 řešitelé a 12 dalších pracovníků v celkovém rozsahu 1 820 hodin. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhovan

é mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. 

Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxx RS dokončení 

metodiky 

typologie 

HKK, terénní 

průzkum, 

spolupráce na 

výstavě a 

katalogu 

prezentace 

HKK 

321 45 45 

xxxxxxxxxxxx RS dokončení 

metodiky 

typologie 

HKK, terénní 

průzkum, 

spolupráce na 

výstavě a 

katalogu 

prezentace 

321 45 45 



HKK 

xxxxxxxxxxxx DP fotodokument

ace 

vybraných 

částí HKK 

255 28 28 

xxxxxxxxxxxx DP terénní 

průzkum 

vybraných 

částí HKK 

79 11 11 

2 osoby 

(stanoví MK ve 

schvalovacím 

řízení) 

DP recenzní 

posudky 

metodiky 

typologie 

HKK 

23 7 7 

xxxxxxxxxxxx DP ilustrátor – 

příprava 

výstavy a 

katalogu 

141 19 19 

xxxxxxxxxxxx DP archivní 

průzkumy 

modelových 

území 

144 18 18 

xxxxxxxxxxxx DP spolupráce při 

praktickém 

testování 

způsobu 

prezentace 

HKK mladší 

věkové 

kategorii 

320 40 40 

xxxxxxxxxxxx DP konzultant 

způsobu 

prezentace 

HKK 

veřejnosti 

(psycholog, 

pedagog) 

141 19 19 

xxxxxxxxxxx DP editor a 

korektor 

odborných 

textů – 

příprava 

metodiky k 

publikování 

75 10 10 

Celkem    242 242 

 

se ruší a nově nahrazuje textem: 

 

 

 

Nový 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 dalšího účastníka: 

V roce 2019 se zapojí 2 řešitelé a 12 dalších pracovníků v celkovém rozsahu 1 932 hodin. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhovan

é mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. 

Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxx RS dokončení 

metodiky 

typologie 

HKK, terénní 

průzkum, 

spolupráce na 

výstavě a 

katalogu 

prezentace 

HKK 

321 45 45 

xxxxxxxxxxxx RS dokončení 

metodiky 

typologie 

HKK, terénní 

průzkum, 

spolupráce na 

výstavě a 

katalogu 

prezentace 

HKK 

321 45 45 

xxxxxxxxxxxx DP fotodokument

ace 

vybraných 

částí HKK 

255 28 28 

xxxxxxxxxxxx DP terénní 

průzkum 

vybraných 

částí HKK 

79 11 11 

xxxxxxxxxxxx DP recenzní 

posudky 

metodiky 

typologie 

HKK 

23 7 7 

xxxxxxxxxxx DP ilustrátor – 

příprava 

výstavy a 

katalogu 

182 19 19 

xxxxxxxxxxxx DP archivní 

průzkumy 

modelových 

území 

163 18 18 

xxxxxxxxxxxx DP spolupráce při 

praktickém 

testování 

způsobu 

prezentace 

HKK mladší 

348 40 40 



věkové 

kategorii 

xxxxxxxxxxxx DP konzultant 

způsobu 

prezentace 

HKK 

veřejnosti 

(psycholog, 

pedagog) 

165 19 19 

xxxxxxxxxxx DP editor a 

korektor 

odborných 

textů – 

příprava 

metodiky k 

publikování 

75 10 10 

Celkem    242 242 

Zdůvodnění: 

Na základě upřesnění pozice podle katalogu prací používaného v rámci NPÚ dochází k úpravě počtu 

odpracovaných hodin u ilustrátorky: xxxxxxxxxxxxx; pracovníků zajišťujících archivní průzkum: 

xxxxxxxxxx; pracovníků spolupracujících při praktickém testování způsobu prezentace krajiny: 

xxxxxxxxxxxxxxx; konzultantky způsobu prezentace krajiny veřejnosti: xxxxxxxxxxxxxx. Celková 

výše ostatních osobních nákladů dalšího účastníka projektu NPÚ v r. 2019 zůstává beze změny ve výši 

242 tis. Kč. 

 

 

Rok řešení projektu: 2019 

 

4. Náklady nebo výdaje na služby  

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: MENDELU 

Původní komentář: 

Náklady nebo výdaje na služby - řádek D 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: Tisky výsledků projektu (zejména mapy 

s odborným obsahem), překlady pro potřeby zveřejnění výsledků projektu. 

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: 



Nový komentář: 

Náklady nebo výdaje na služby - řádek D 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: Tisky výsledků projektu (zejména mapy 

s odborným obsahem), překlady pro potřeby zveřejnění výsledků projektu. 

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  

10 10 b 

Účastnické poplatky za semináře a 

konference; empirický 

kvalifikovaný odhad jedinečných 

nákladů (vždy pouze jediný 

pořadatel) – nelze doložit 

poptávkou; tato položka je podle 

vnitřních předpisů MENDELU 

účtována jako služby 

10 10 a 

Cizojazyčné překlady (překlad 

archivních podkladů, překlady 

výsledků projektu do angličtiny)  

10 10 b 

Celkem 30 30  

Zdůvodnění: 

Na základě vnitřního předpisu MENDELU jsou účastnické poplatky za konference účtovány jako 

služba. Z tohoto důvodu dochází k doplnění účastnických poplatků dalšího účastníka projektu 

MENDELU do nákladů nebo výdajů na služby ve výši 10 tis. Kč, které se převádí z ušetřených 

finančních prostředků za kopírování, tisk, skenování a další obdobné drobné služby. V roce 2019 se 

jedná o účast na konferenci Dny zahradní a krajinářské architektury v Luhačovicích a dalších 

konferencích relevantních k projektu „Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické 

kulturní krajiny České republiky“. Celková výše nákladů nebo výdajů na služby dalšího účastníka 

projektu MENDELU v r. 2019 zůstává beze změny ve výši 30 tis. Kč. 

 

Rok řešení projektu: 2020 

 

1. Osobní náklady nebo výdaje 

 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: MENDELU 

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 dalšího účastníka: 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) 

xxxxxxxxxxxxxxx GS metodické 

řízení 

výzkumného 

týmu 

MENDELU, 

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a 

vývoje 

krajiny, 

typologie 

HKK, 

organizace 

workshopu 

0,2 70 70 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, terén

ní práce, 

ověření 

navržené 

typologie 

HKK na 

konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

komponovano

u krajinu), 

organizace 

workshopu 

0,2 121 121 

xxxxxxxxxxxxxxx RS Identifikace 

znaků HKK 

z kartografick

ých podkladů, 

digitalizace 

výsledků v 

GIS 

0,2 55 55 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 0,5  52 52 



interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie 

HKK na 

konkrétních 

lokalitách, 

digitalizace 

výsledků v 

GIS 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie 

HKK na 

konkrétních 

lokalitách, 

spolupráce na 

návrhu plánu 

péče 

0,4 103 103 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie 

HKK na 

konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

postindustriál

ní krajinu) 

0,2 52 52 

xxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

0,2 44 44 



krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie 

HKK na 

konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

reliktní 

krajinu) 

xxxxxxxxxxxxxxx DP Vedení 

finanční 

agendy, 

kontrola a 

zaúčtování 

dokladů, 

finanční 

zprávy 

projektu 

0,2 57 57 

Celkem    554 554 

 

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 dalšího účastníka: 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. Na projektu pracuje 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) 

xxxxxxxxxxxxxxx GS metodické 

řízení 

výzkumného 

týmu 

MENDELU, 

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

0,2 70 70 



historických 

hodnot a 

vývoje 

krajiny, 

typologie 

HKK, 

organizace 

workshopu 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS Identifikace 

znaků HKK 

z kartografick

ých podkladů, 

digitalizace 

výsledků v 

GIS 

0,2 54 54 

xxxxxxxxxxxxxxxx  RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie 

HKK na 

konkrétních 

lokalitách, 

digitalizace 

výsledků v 

GIS 

0,2  59 59 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie 

HKK na 

konkrétních 

lokalitách, 

spolupráce na 

návrhu plánu 

péče 

0,3 98 98 

xxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

0,2 57 57 



hodnot 

krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie 

HKK na 

konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

postindustriál

ní krajinu) 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie 

HKK na 

konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

reliktní 

krajinu) 

0,2 51 51 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, teré

nní práce, 

ověření 

navržené 

typologie 

HKK na 

konkrétních 

lokalitách 

(specialista 

na 

komponovan

ou krajinu), 

organizace 

workshopu 

0,2 

 

52 52 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

0,2 

 

52 52 



hodnot 

krajiny, teré

nní práce, 

ověření 

navržené 

typologie 

HKK na 

konkrétních 

lokalitách 

(specialista 

na 

komponovan

ou krajinu), 

organizace 

workshopu 

xxxxxxxxxxxxxxxx DP Vedení 

finanční 

agendy, 

kontrola a 

zaúčtování 

dokladů, 

finanční 

zprávy 

projektu 

0,2 61 61 

Celkem    554 554 

Zdůvodnění:  

Text zdůvodnění je shodný se zdůvodněním uvedeným v kapitole osobní náklady nebo výdaje dalšího 

účastníka projektu MENDELU v r. 2019. 

 

 

Rok řešení projektu: 2020 

 

1. Osobní náklady nebo výdaje 

 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: NPÚ 

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 dalšího účastníka: 

V roce 2020 se zapojí 2 řešitelé a 8 dalších pracovníků v celkovém rozsahu 1 419 hodin. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhovan

é mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. 

Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 



xxxxxxxxxxxx RS terénní 

průzkum pro 

doplnění GIS 

prezentace 

HKK, 

spolupráce na 

přípravě 

výstavy a 

katalogu 

180 25 25 

xxxxxxxxxxxx RS terénní 

průzkum pro 

doplnění GIS 

prezentace 

HKK, 

spolupráce na 

přípravě 

výstavy a 

katalogu 

180 25 25 

2 osoby DP recenzní 

posudky 

kritického 

katalogu 

výstavy k 

prezentaci 

HKK  

24 7 7 

xxxxxxxxxxxx DP ilustrátor – 

příprava 

výstavy a 

katalogu 

130 14 14 

xxxxxxxxxxxx DP spolupráce při 

praktickém 

testování 

způsobu 

prezentace 

HKK mladší 

věkové 

kategorii, 

zpětná vazba 

výsledků 

260 27 27 

xxxxxxxxxxxx DP konzultant 

způsobu 

prezentace 

HKK 

veřejnosti 

(psycholog, 

pedagog) - 

spolupráce na 

přípravě 

výstavy a 

katalogu 

135 19 19 

xxxxxxxxxxxx DP editor a 

korektor 

odborných 

textů – 

příprava 

katalogu a 

výstavy k 

50 7 7 



publikování 

1 osoba DP dozor na 

výstavě, 

evidence 

návštěvnosti 

460 39 39 

Celkem    163 163 

 

se ruší a nově nahrazuje textem: 

 

Nový 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 dalšího účastníka: 

V roce 2020 se zapojí 2 řešitelé a 8 dalších pracovníků v celkovém rozsahu 1 427 hodin. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhovan

é mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. 

Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxx RS terénní 

průzkum pro 

doplnění GIS 

prezentace 

HKK, 

spolupráce na 

přípravě 

výstavy a 

katalogu 

179 25 25 

xxxxxxxxxxxx RS terénní 

průzkum pro 

doplnění GIS 

prezentace 

HKK, 

spolupráce na 

přípravě 

výstavy a 

katalogu 

179 25 25 

2 osoby DP recenzní 

posudky 

kritického 

katalogu 

výstavy k 

prezentaci 

HKK  

24 7 7 

xxxxxxxxxxxx DP ilustrátor – 

příprava 

výstavy a 

katalogu 

134 14 14 

xxxxxxxxxxxx DP spolupráce při 

praktickém 

testování 

234 27 27 



způsobu 

prezentace 

HKK mladší 

věkové 

kategorii, 

zpětná vazba 

výsledků 

xxxxxxxxxxxx DP konzultant 

způsobu 

prezentace 

HKK 

veřejnosti 

(psycholog, 

pedagog) - 

spolupráce na 

přípravě 

výstavy a 

katalogu 

165 19 19 

xxxxxxxxxxxx DP editor a 

korektor 

odborných 

textů – 

příprava 

katalogu a 

výstavy k 

publikování 

54 7 7 

1 osoba DP dozor na 

výstavě, 

evidence 

návštěvnosti 

458 39 39 

Celkem    163 163 

 

Zdůvodnění: 

Na základě upřesnění pozic podle katalogu prací používaného v rámci NPÚ dochází k úpravě počtu 

odpracovaných hodin řešitelů spolupracujících na terénním průzkumu a přípravě výstupů: 

xxxxxxxxxxxxxxx; ilustrátorky: xxxxxxxxxxx; pracovníků zajišťujících archivní průzkum: 

xxxxxxxxxxxxxxx; pracovníků spolupracujících při praktickém testování způsobu prezentace krajiny: 

xxxxxxxxxxxxxxx; konzultantky způsobu prezentace krajiny veřejnosti: xxxxxxxxxxxxx; editorky a 

korektorky odborných textů: xxxxxxxxxxxxxx a osoby, která bude zajišťovat dozor na výstavě. Celková 

výše ostatních osobních nákladů dalšího účastníka projektu NPÚ v r. 2020 zůstává beze změny. 

 

 

 

 

 

 

 

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       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

        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      

  

 


