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C. j.: MK 28012/2020 OVV

Dodatek č. 12 ke smlouvě 43/2016/OVV

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 inovaci z veřejných prostředku a o změně některých souvisejících zákonu 
(zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

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

Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1 
IČ:00023671
Zastoupené: 
(dále jen „poskytovatel“)

2. Příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Právní forma: veřejná výzkumná instituce
Adresa: Prosecká 76, Praha 9, 190 00 
IČ:67985963
Zastoupený: 
(dále jen „příjemce - koordinátor“)

3. Příjemce: Národní památkový ústav
Právní forma: státní příspěvková organizace
Adresa: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČ: 75032333
Zastoupený: 
(dále jen „příjemce“)

4. Příjemce: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Právní forma: veřejná výzkumná instituce
Adresa: Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 
IČ:68378297
Zastoupený: 
(dále jen „příjemce)

MKCRX00F9GIC



Čl. I.

Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 43/2016/OVV (dále jen smlouva), jejímž předmětem 
je poskytnutí účelové podpory z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje 
národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) - kód programu DG - formou 
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 „Telč a 
jezuité, řád a jeho mecenáši“ identifikační kód projektu: DG16P02M043 (dále jen projekt).

Čl. II.
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č. 43/2016 OVV, Čl. 3 Uznané náklady 
projektu a poskytnutí podpory.

Původní komentář

Článek 3
Uznané náklady projektu a poskytnutí podpory

6. Uznané náklady projektu celkem za dobu řešení projektu jsou 25 843 tis. Kč (slovy: 
Dvacetpětmilionůosmsetčtyřicettřitisíc Kč).
Uznané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) za 
dobu řešení projektu jsou 25 843 tis. Kč (slovy: Dvacetpětmilionůosmsetčtyřicettřitisíc Kč).

7. Účelová podpora projektu z programu NAKI II, kterou poskytovatel poskytne příjemci- 
koordinátorovi a příjemci(ům), za celou dobu řešení je: 25 843 tis. Kč (slovy: 
Dvacetpětmilionůosmsetčtyřicettřitisíc Kč).

10.Uznané náklady projektu celkem hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory 
programu NAKI II), z jiných veřejných zdrojů a neveřejných zdrojů v jednotlivých letech 
řešení projektu jsou (v tis. Kč):

Rok
Uznané náklady projektu (tis Kč)
2016 2017 2018 2019 2020 celkem

Uznané náklady projektu celkem 
- z toho:

4 536 4 933 5 324 5 283 5 767 25 843

-uznané náklady projektu hrazené 
z účelových výdajů MK (účelové 
podpory programu NAKI II)

4 536 4 933 5 324 5 283 5 767 25 843

-uznané náklady projektu hrazené 
z jiných veřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

-uznané náklady projektu hrazené 
z jiných neveřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

z toho:



Rok
Uznané náklady projektu (tis Kč)

2016 2017 2018 2019 2020 celkem
Uznané náklady projektu 
příjemce - koordinátora
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
celkem
- z toho:

1 596 1 929 1 853 1 896 1 491 8 765

-uznané náklady projektu hrazené 
z účelových výdajů MK (účelové 
podpory programu NAKI II)

1 596 1 929 1 853 1 896 1 491 8 765

-uznané náklady projektu hrazené 
z jiných veřejných zdrojů 0 0 0 0 0 0

-uznané náklady projektu hrazené 
z jiných neveřejných zdrojů 0 0 0 0 0 0

Rok Uznané náklady projektu (tis K ECč)
2016 2017 2018 2019 2020 celkem

Uznané náklady projektu 
příjemce Národní památkový 
ústav celkem 
- z toho:

2 200 2 319 2 804 2 744 3 509 13 576

-uznané náklady projektu hrazené 
z účelových výdajů MK (účelové 
podpory programu NAKI II)

2 200 2 319 2 804 2 744 3 509 13 576

-uznané náklady projektu hrazené 
z jiných veřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

-uznané náklady projektu hrazené 
z jiných neveřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

Rok
Uznané náklady projektu (tis Kč)

2016 2017 2018 2019 2020 celkem
Uznané náklady projektu 
příjemce Ústav teoretické a 
aplikované mechaniky AV ČR, 
v. v. i. celkem
- z toho:

740 685 667 643 767 3 502

-uznané náklady projektu hrazené 
z účelových výdajů MK (účelové 
podpory programu NAKI II)

740 685 667 643 767 3 502

-uznané náklady projektu hrazené 
z jiných veřejných zdrojů 0 0 0 0 0 0

-uznané náklady projektu hrazené 0 0 0 0 0 0



z jiných neveřejných zdrojů

Nový komentář

Článek 3
Uznané náklady projektu a poskytnutí podpory

6. Uznané náklady projektu celkem za dobu řešení projektu jsou 25 768 tis. Kč (slovy: 
dvacetpětmilionůsedmsetšedesátosmtisíc Kč).
Uznané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) za 
dobu řešení projektu jsou 25 768 tis. Kč (slovy: dvacetpětmilionůsedmsetšedesátosmtisíc 
Kč).

7. Účelová podpora projektu z programu NAKI II, kterou poskytovatel poskytne příjemci- 
koordinátorovi a příjemci(ům), za celou dobu řešení je: 25 768 tis. Kč (slovy: 
dvacetpětmilionůsedmsetšedesátosmtisíc Kč)

10.Uznané náklady projektu celkem hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory 
programu NAKI II), z jiných veřejných zdrojů a neveřejných zdrojů v jednotlivých letech 
řešení projektu jsou (v tis. Kč):

Rok
Uznané náklady projektu (tis Kč)
2016 2017 2018 2019 2020 celkem

Uznané náklady projektu celkem
- z toho:

4 536 4 933 5 324 5 283 5 692 25 768

-uznané náklady projektu hrazené 
z účelových výdajů MK (účelové 
podpory programu NAKI II)

4 536 4 933 5 324 5 283 5 692 25 768

-uznané náklady projektu hrazené 
z jiných veřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

-uznané náklady projektu hrazené 
z jiných neveřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

z toho:

Rok
Uznané náklady projektu (tis Kč)

2016 2017 2018 2019 2020 celkem
Uznané náklady projektu 
příjemce - koordinátora
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
celkem
- z toho:

1 596 1 929 1 853 1 896 1 491 8 765

-uznané náklady projektu hrazené 
z účelových výdajů MK (účelové 
podpory programu NAKI II)

1 596 1 929 1 853 1 896 1 491 8 765



-uznané náklady projektu hrazené 
z jiných veřejných zdrojů 0 0 0 0 0 0

-uznané náklady projektu hrazené 
z jiných neveřejných zdrojů 0 0 0 0 0 0

Rok Uznané náklady projektu (tis K ICč)
2016 2017 2018 2019 2020 celkem

Uznané náklady projektu 
příjemce Národní památkový 
ústav celkem 
- z toho:

2 200 2 319 2 804 2 744 3 434 13 501

-uznané náklady projektu hrazené 
z účelových výdajů MK (účelové 
podpory programu NAKI II)

2 200 2 319 2 804 2 744 3 434 13 501

-uznané náklady projektu hrazené 
z jiných veřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

-uznané náklady projektu hrazené 
z jiných neveřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

Rok
Uznané náklady projektu (tis Kč)

2016 2017 2018 2019 2020 celkem

Uznané náklady projektu 
příjemce Ústav teoretické a 
aplikované mechaniky AV ČR, 
v. v. i. celkem
- z toho:

740 685 667 643 767 3 502

-uznané náklady projektu hrazené 
z účelových výdajů MK (účelové 
podpory programu NAKI II)

740 685 667 643 767 3 502

-uznané náklady projektu hrazené 
z jiných veřejných zdrojů 0 0 0 0 0 0

-uznané náklady projektu hrazené 
z jiných neveřejných zdrojů 0 0 0 0 0 0

Zdůvodnění:
Z důvodu nepředpokládaného výsledku výběrového řízení na IT techniku, která je nezbytná 
pro uskutečnění výstavy (Ekrit), bylo nutné zvolit náhradní řešení - místo původních 
interaktivních pracovišť složených z počítače, dotykového monitoru a stojanu, budou 
pořízeny dva tablety do výstavy a jeden tablet iOS. Jedná se o alternativní řešení, které ale 
kromě úspory finančních prostředků (75 000,- Kč) přinese větší flexibilitu v prostorovém 
uspořádání výstavy, vyšší interaktivitu - použití atraktivní VR aplikace a více univerzálnosti 
- vyvinuté aplikace pro tablety si návštěvníci budou moci stáhnout a použít ve svých



mobilních telefonech. Bližší zdůvodnění viz změna v položce Provozní náklady nebo výdaje 
pro rok 2020.

Čl. III.
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č. 43/2016 OVV, příloha č. I, Přihláška 
projektu, kapitola II. Financování projektu.

Původní komentář

Financování projektu v jednotlivých letech jeho řešení a za celou dobu řešení projektu

Navrhované Požadované způsobilé Poskytovatelem Poskytovatelem uznané
způsobilé náklady náklady z účelových uznané náklady náklady z účelových

(FR1) celkem výdajů MK celkem výdajů MK
(tis. Kč) (tis. Kč) (pole CEP FR2) (pole CEP FR3)

(tis. Kč) (tis. Kč)
2016 4 536 4 536 4 536 4 536
2017 4 933 4 933 4 933 4 933
2018 5 324 5 324 5 324 5 324
2019 5 283 5 283 5 283 5 283
2020 5 767 5 767 5 767 5 767

Celkem 25 843 25 843 25 843 25 843

Nový komentář

Financování projektu v jednotlivých letech jeho řešení a za celou dobu řešení projektu

Navrhované Požadované způsobilé Poskytovatelem Poskytovatelem uznané
způsobilé náklady náklady z účelových uznané náklady náklady z účelových

(FR1) celkem výdajů MK celkem výdajů MK
(tis. Kč) (tis. Kč) (pole CEP FR2) (pole CEP FR3)

(tis. Kč) (tis. Kč)
2016 4 536 4 536 4 536 4 536
2017 4 933 4 933 4 933 4 933
2018 5 324 5 324 5 324 5 324
2019 5 283 5 283 5 283 5 283
2020 5 692 5 692 5 692 5 692

Celkem 25 768 25 768 25 768 25 768

Zdůvodnění:
Viz zdůvodnění v rámci změny v položce Provozní náklady nebo výdaje pro rok 2020.



Původní komentář

1. Osobní náklady nebo výdaje - rok řešení 2020

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1
Komentář účastníka projektu v roli příjemce:
Název příjemce: Národní památkový ústav
Titul, jméno, 
příjmení/praco 
vní 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)

H H0

■■
RP H0

■F Dl H0

■p



91

se ruší a nově nahrazuje textem 

Nový komentář

1. Osobní náklady nebo výdaje - rok řešení 2020

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1
Komentář účastníka projektu v roli příjemce:
Název příjemce: Národní památkový ústav
Titul, jméno, 
příjmení/praco 
vní 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)

GP H0

■■
RP H0

■



:1
Zdůvodnění :
Změna se provádí na základě změny nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a ve správě, které bylo novelizováno nařízením vlády č. 
300/2019 Sb. Na základě této změny jsou upraveny částky mezd jednotlivých zaměstnanců 
tak, aby nedošlo k překročení rozpočtu u jednotlivých zaměstnanců s ohledem na jejich 
vysoký tarifní stupeň.

3.Provozní náklady nebo výdaje - rok řešení 2020

Původní komentář

Materiál, zásoby a drobný hmotný/nehmotný majetek - řádek C2
Komentář účastníka projektu v roli příjemce:
Název př^^jemce: Národní památkový ústav
Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované 

náklady celkem 
(tis. Kč/rok)

Požadované
náklady
z účelových výdajů 
MK (tis. Kč/rok)

Kancelářské potřeby (papíry, tonery atd.), 
materiál spojen s výstavní činností a 
preventivní konzervací (obalový materiál,

30 30



pasparty, ochranné fólie aj.)
PHM (benzín pro cesty služebními 
automobily)

25 25

Realizace výstavy - dotykový monitor, 
prezentace 3d modelů

39 39

Realizace výstavy - dotykový monitor, 
prezentace virtuální knihovny

39 39

Realizace výstavy - pc, prezentace 3d 
modelů

39 39

Realizace výstavy - pc, prezentace virtuální 
knihovny

39 39

Realizace výstavy - prezentační stojan 22 22
Realizace výstavy - prezentační stojan 22 22
Mobilní výstavní stěna, osvětlení vitrín NPÚ, 
zámky, zvuková čidla

28 28

Celkem 283 283

se ruší a nově nahrazuje textem

3.Provozní náklady nebo výdaje - rok řešení 2020

Nový komentář

Materiál, zásoby a drobný hmotný/nehmotný majetek - řádek C2
Komentář účastníka projektu v roli příjemce1:
Název př^^jemce: Národní památkový ústav
Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované 

náklady celkem 
(tis. Kč/rok)

Požadované
náklady
z účelových výdajů 
MK (tis. Kč/rok)

Kancelářské potřeby (papíry, tonery atd.), 
materiál spojen s výstavní činností a 
preventivní konzervací (obalový materiál, 
pasparty, ochranné fólie aj.)

30 30

Drobný materiál potřebný k instalaci a 
ochraně výstavy, účastníků a adjustaci 
exponátů (vruty, hmoždinky, závěsná 
lanka, stojánky, desinfekční prostředky 
aj.)

20 20

PHM (benzín pro cesty služebními 
automobily)

25 25

Realizace výstavy - tablet, prezentace 3d 
modelů

14 14

Realizace výstavy - tablet, prezentace 
virtuální knihovny

14 14

Realizace výstavy - tablet (iOS), vývoj a 
testování 3d modelů

21 21

Realizace výstavy - licence (iOS), vývoj a 4 4

1 V případě více uchazečů/příjemců zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro uchazeče/příjemce.



testování 3d modelů
Realizace výstavy - prezentační stojan či 
pouzdro 3 ks

20 20

Mobilní výstavní stěna, osvětlení vitrín NPÚ, 
zámky, zvuková čidla, další příslušenství 
k bezpečné prezentaci objektů výstavy

60 60

Celkem 208 208

Zdůvodnění:
Při přípravách na závěrečnou stejnojmennou výstavu (Ekrit) se nepodařilo vysoutěžit žádnou 
firmu, která by dodala technické zařízení pro zobrazování 3D modelů a interaktivní knihovny 
do projektem alokované maximální částky. Oslovené firmy oznámily svou neúčast ve 
výběrovém řízení z důvodů aktuálních cenových hladin poptávaných technologií, které v 
celkovém součtu přesáhly hodnotu zakázky. V souvislosti s nouzovým stavem, 
vyhlášeným usnesením vlády č. 194/2020 ze dne 12. 3. 2020 na území České republiky, 
došlo také k výraznému omezení produkce a prodloužení dodacích lhůt.
Variantním řešením je místo dvou původně plánovaných interaktivních stanovišť složených 
z počítače, dotykového monitoru a stojanu pořízení dvou tabletů a stojany na tablety do 
výstavy a jeden tablet iOS pro vývoj a testování aplikace. Toto alternativní řešení přinese 
větší flexibilitu v prostorovém uspořádání výstavy, více interaktivity - možnost použít i 
atraktivní VR aplikace. Tato varianta přinese i více univerzálnosti - vyvinuté aplikace pro 
tablety si mohou návštěvníci výstavy stáhnout a použít ve svých mobilních telefonech. 
Použitá alternativní varianta přispěje k naplnění úspěšné realizace plánovaného výsledku 
aplikovaného výzkumu.
Celkové uznané náklady pro na rok 2020 jsou z důvodu použití variantního řešení při 
realizaci výstavy sníženy o částku 75 000,- Kč v položce Materiál, zásoby a drobný hmotný 
majetek. Tyto účelně nevyužité finanční prostředky budou příjemcem-koordinátorem po 
obdržení aprobovaného dodatku č. 12 všemi smluvními stranami obratem odeslány na 
depozitní účet poskytovatele

Cl. IV.

Příloha: Tabulky rozpočtu projektu na roky řešení 2016-2020
Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem MK v oblasti 
podpory výzkumu a vývoje

Cl. V.

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Cl. VI.

Dodatek se vydává na základě žádosti příjemce-koordinátora - Historický ústav AV ČR, 
v.v.i., který byl poskytovateli zaslán dne 29. 4. 2020. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven 
ve čtyřech 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



f
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 2020

poskytovatel

V Praze dne A2.S. 2020

V Praze dne 2020

j .l 
190 00 Praha 9. Prosecká 76 

IČO Ó7985963, DIČ CZ67985963

V Praze dne ' 2020

Ceneráírfí rediíelsiví 
! Valdštejnské náměstí 162/3,118 01 Praha 1 

IČO: 75032333

Ústav teoretické a aplikované 
mechaniky AV ČR, v.v.i.
Prociecká 76.190 00 Praha 9 
IČ: 68378297, DIČ! Q?6fl87g397

(15)


	Dodatek č. 12 ke smlouvě 43/2016/OVV

	1.	Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu

	2.	Příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

	3.	Příjemce: Národní památkový ústav

	4.	Příjemce: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

	Čl. I.

	Původní komentář

	Nový komentář

	Zdůvodnění:

	Čl. III.

	Původní komentář

	Financování projektu v jednotlivých letech jeho řešení a za celou dobu řešení projektu

	Nový komentář

	Financování projektu v jednotlivých letech jeho řešení a za celou dobu řešení projektu

	Zdůvodnění:

	Zdůvodnění :

	3.Provozní náklady nebo výdaje - rok řešení 2020

	se ruší a nově nahrazuje textem

	3.Provozní náklady nebo výdaje - rok řešení 2020

	Zdůvodnění:

	Cl. IV.

	Cl. V.

	Cl. VI.

	Národní! památkový ústav



