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C. j.:

MK 19239/2020 OVV

Dodatek č. 8 ke smlouvě 64/2018/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)
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Smluvní strany:
1. Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu
Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
IČ: 00023671
Zastoupený:
(dále jen „poskytovatel“)
2. Příjemce: Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Právní forma: veřejná vysoká škola
Adresa: Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
IČ: 00216208
Zastoupený:
(dále jen „příjemce-koordinátor“)
3. Příjemce: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Právní forma: veřejná výzkumná instituce
Adresa: Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1
IČ: 68378114
Zastoupený:
(dále jen „příjemce“)
4. Příjemce: Slezská univerzita v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě
Právní forma: veřejná vysoká škola
Adresa: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
IČ: 47813059
Zastoupený:
(dále jen „příjemce“)
5. Příjemce: Slezské zemské muzeum
Právní forma: státní příspěvková organizace
Adresa: Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
IČ: 00100595
Zastoupený:
(dále jen „příjemce“)
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Čl. I.
Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 64/2018/OVV (dále jen smlouva), jejímž předmětem je
poskytnutí účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní
identity (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 s názvem „Právní, historické a
společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice“ identifikační
kód projektu: DG18P02OVV064 (dále jen „projekt“).
Čl. II.
Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí účelové podpory, Čl. 1, bod 5.
Puvodní znění:
předpokládané výsledky projektu
Hlavní výsledky

počet

Fuzit- užitný vzor
Fprum- průmyslový vzor
Gprot- prototyp
Gfunk- funkční vzorek
NmetS- certifikovaná metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do
jehož kompetence daná problematika spadá
Npam- památkový postup
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem
P - patent
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska

22

5

- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je
využíván na základě platné licenční smlouvy
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný
nebo využívaný vlastníkem patentu
R - software
Zpolop - poloprovoz
Ztech - ověřená technologie
Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy
závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
Ekrit- uspořádání výstavy s kritickým katalogem - specifický výsledek programu
NAKI II
Vedlejší výsledky
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)
C - kapitola v odborné knize

5

10

předpokládané výsledky projektu
D - článek ve sborníku (z konference)
J - recenzovaný odborný článek
M - uspořádáníkonference
W - uspořádáníworkshopu

počet
58
2
12

se ruší a nahrazuje textem:
Nové znění:
předpokládané výsledky projektu
Hlavní výsledky
Fuzit- užitný vzor

počet

Fprum- průmyslový vzor
Gprot- prototyp
Gfunk- funkční vzorek
NmetS- certifikovaná metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do
jehož kompetence daná problematika spadá
Npam- památkový postup
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem
P - patent
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska

23

5

- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je
využíván na základě platné licenční smlouvy
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný
nebo využívaný vlastníkem patentu
R - software
Zpolop - poloprovoz
Ztech - ověřená technologie
Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy
závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI II
Vedlejší výsledky
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)
C - kapitola v odborné knize
D - článek ve sborníku (z konference)
J - recenzovaný odborný článek
M - uspořádáníkonference
W - uspořádáníworkshopu

5

10
58
2
12

Zdůvodnění:
K navýšení počtu výsledků NmetS z 22 na 23 dochází v důsledku návrhu na zařazení
metodiky na téma „ Metodika k vyhotovování správních rozhodnutí, kterými je zamítána

žádost cizince o mezinárodní ochranu“. Jedná se o náhradu za zrušenou metodiku „Metodika
k otázkám spojeným s vedením správního řízení o vyhoštění a současně trestního řízení pro
jeden skutek“, která se rušila Dodatkem č. 2 v září roku 2018, kde se snižoval počet výsledků
NmetS z 23 na 22. Tímto dodatkem tedy dochází k navrácení původně plánovaného počtu
výsledků NmetS.
Čl. III.
Smluvní strany se dohodly na změně v příloze č. 1. Smlouvy, část B.IV. Popis projektu.
5. Specifikovat výsledky projektu
Puvodní znění:
písmeno označující druh hlavního výsledku

NmetS

předpokládaný názevhlavního výsledku

Metodika k udílení závazných stanovisek k
nemožnosti

vycestování

a

otázka

přiměřenosti
krátká charakteristika hlavního výsledku

Metodika

se

zabývá

udílením

závazných

stanovisek v případech, kdy cizinec nemůže
z objektivních důvodů opustit ČR. Metodika
vychází z potřeb Odboru azylové a migrační
politiky

MV,

konzultováno

zaměření

bylo

s daným

předem

odborem

Metodika

bude

využita

zaměstnanci odboru, což je více než tisíc
pracovníků. Zpracuje PFUK.
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách - změna č. 2

Č. 2

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku - změna

2019

č. 2.
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku

Ministerstvo vnitra Odbor azylové a migrační
politiky

písmeno označující druh hlavního výsledku

NmetS

předpokládaný názevhlavního výsledku

Metodika k posuzování přiměřenosti dopadů
rozhodnutí do soukromého a rodinného
života

Metodika

mezinárodními

se

a

zabývá

evropskými

smluvními instrumenty k posuzování
přiměřenosti

dopadů

soukromého

a

rozhodnutí

rodinného

života

do
a

analyzuje příslušnou judikaturu.
krátká charakteristika hlavního výsledku

Metodika

se

evropskými

zabývá
smluvními

mezinárodními

a

instrumenty

k

posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí do
soukromého a rodinného života a analyzuje
příslušnou

judikaturu.

Metodika

vychází

z potřeb Odboru azylové a migrační politiky
MV,

zaměření

s daným

bylo

předem

konzultováno

odborem

Metodika bude využita zaměstnanci odboru, což

je více než tisíc pracovníků. Zpracuje PFUK.
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách

Č. 1

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku

2018

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku

Ministerstvo vnitra Odbor azylové a migrační
politiky

písmeno označující druh hlavního výsledku

NmetS

předpokládaný názevhlavního výsledku

Metodika k posuzování žádostí osob bez státní
příslušnosti o přiznání statusu osoby
bez státní příslušnosti

krátká charakteristika hlavního výsledku

Metodika se zabývá otázkou posuzování žádostí
osob bez státní příslušnosti o přiznání statusu
osoby bez státní příslušnosti. Metodika vychází
z potřeb Odboru azylové a migrační politiky
MV,

zaměření

s daným

bylo

předem

konzultováno

odborem

Metodika bude využita zaměstnanci odboru, což
je více než tisíc pracovníků. Zpracuje PFUK.
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách

Č. 1

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku

2018

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku

Ministerstvo vnitra Odbor azylové a migrační
politiky

písmeno označující druh hlavního výsledku

NmetS

předpokládaný názevhlavního výsledku

Metodika k používání pojmu „vážný zločin“ v
řízení o mezinárodní ochraně

krátká charakteristika hlavního výsledku

Metodika se zabývá otázkou použití pojmu
vážný zločin v řízení o mezinárodní ochraně,
analyzuje

příslušnou

judikaturu.

Metodika

vychází z potřeb Odboru azylové a migrační
politiky

MV,

konzultováno

zaměření
s daným

.

Metodika

bylo

předem

odborem
bude

využita

zaměstnanci odboru, což je více než tisíc
pracovníků. Zpracuje PFUK.
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách - změna č. 2

Č. 1

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku - změna

2018

č. 2
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku

Ministerstvo vnitra Odbor azylové a migrační
politiky

písmeno označující druh hlavního výsledku

NmetS

předpokládaný názevhlavního výsledku

Metodika

k otázkám

spojeným

s

institutem rodinného příslušníka občana
EU
krátká charakteristika hlavního výsledku

Metodika

se

zabývá posuzováním

definice

rodinného příslušníka či posuzováním trvalosti
ve

vztahu,

analyzuje judikaturu.

Metodika

vychází z potřeb Odboru azylové a migrační
politiky

MV,

konzultováno

zaměření
s daným

bylo
odborem

předem

Metodika

bude

využita

zaměstnanci odboru, což je více než tisíc
pracovníků. Zpracuje PFUK.
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách - změna č. 2

Č. 1

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku- změna č.

2018

2
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku

Ministerstvo vnitra Odbor azylové a migrační
politiky

písmeno označující druh hlavního výsledku

NmetS

předpokládaný názevhlavního výsledku

Metodika k otázkám spojeným s aplikací pojmu
závažná překážka pobytu cizince na
území

krátká charakteristika hlavního výsledku

Metodika se zabývá pojmem závažná překážka
pobytu cizince na území a analýzou příslušné
judikatury. Metodika vychází z potřeb Odboru
azylové a migrační politiky MV, zaměření bylo
předem konzultováno s daným odborem
Metodika

bude

využita

zaměstnanci odboru, což je více než tisíc
pracovníků. Zpracuje PFUK.
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách

Č. 2

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku

2019

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku

Ministerstvo vnitra Odbor azylové a migrační
politiky

písmeno označující druh hlavního výsledku

Nmet

předpokládaný názevhlavního výsledku

Metodika k otázce výdělečné činnosti cizince
na

území

z hlediska

pobytových

oprávnění
krátká charakteristika hlavního výsledku

Metodika se zabývá otázkami pobytu cizince
z důvodu

výdělečné

činnosti

a

otázkou

vysílání pracovníků do jiného členského státu
EU.

Metodika

vychází

z potřeb

Odboru

azylové a migrační politiky MV, zaměření
bylo předem konzultováno s daným odborem
Metodika bude využita
zaměstnanci odboru, což je více než tisíc
pracovníků. Zpracuje PFUK.
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách

Č. 2

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku

2020

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku

Ministerstvo vnitra Odbor azylové a migrační
politiky

písmeno označující druh hlavního výsledku

NmetS

předpokládaný názevhlavního výsledku

Menšiny kolem nás

krátká charakteristika hlavního výsledku

Metodická příručka pro učitele ZŠ a SŠ
(s dokumentačními

přílohami)

bude

rozšiřujícím materiálem pro výuku historie
Československa ve 20. století a pro výuku
společenských věd na SŠ. Obsáhne historický

vývoj

menšin, existenci národních menšin

v Československu,

útlum

menšin a jejich

současný stav. Zpracuje ÚSD, certifikuje MŠ.
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách

Č. 2

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku

2019

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku

NÚV MŠMT, NIDV, ZŠ a SŠ

předpokládané výsledky projektu
Hlavní výsledky
Fuzit- užitný vzor

počet

Fprum- průmyslový vzor
Gprot- prototyp
Gfunk- funkční vzorek
NmetS- certifikovaná metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do
jehož kompetence daná problematika spadá
Npam- památkový postup

22

Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem
P - patent
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je
využíván na základě platné licenční smlouvy
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný
nebo využívaný vlastníkem patentu

5

R - software
Zpolop - poloprovoz
Ztech - ověřená technologie
Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy
závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
Ekrit- uspořádání výstavy s kritickým katalogem - specifický výsledek programu
NAKI II
Vedlejší výsledky
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)
C - kapitola v odborné knize
D - článek ve sborníku (z konference)
J - recenzovaný odborný článek
M - uspořádáníkonference
W - uspořádáníworkshopu

se ruší a nahrazuje textem:
Nové znění:
písmeno označující druh hlavního výsledku

NmetS

5

10
58
2
12

předpokládaný názevhlavního výsledku

Metodika k udílení závazných stanovisek k
nemožnosti

vycestování

a

otázka

přiměřenosti
krátká charakteristika hlavního výsledku

Metodika

se

zabývá

udílením

závazných

stanovisek v případech, kdy cizinec nemůže
z objektivních důvodů opustit ČR. Metodika
vychází z potřeb Odboru azylové a migrační
politiky

MV,

konzultováno

zaměření

bylo

s daným
.

předem

odborem

Metodika

bude

využita

zaměstnanci odboru, což je více než tisíc
pracovníků. Zpracuje PFUK.
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách

Č. 2

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku

2020

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku

Ministerstvo vnitra Odbor azylové a migrační
politiky

písmeno označující druh hlavního výsledku

NmetS

předpokládaný názevhlavního výsledku

Metodika k posuzování přiměřenosti dopadů
rozhodnutí do soukromého a rodinného
života

Metodika

mezinárodními

se

a

zabývá

evropskými

smluvními instrumenty k posuzování
přiměřenosti

dopadů

soukromého

a

rozhodnutí

rodinného

života

do
a

analyzuje příslušnou j udikaturu.
krátká charakteristika hlavního výsledku

Metodika

se

evropskými

zabývá

mezinárodními

a

instrumenty

k

smluvními

posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí do
soukromého a rodinného života a analyzuje
příslušnou

judikaturu.

Metodika

vychází

z potřeb Odboru azylové a migrační politiky
MV,

zaměření

s daným

bylo

předem

konzultováno

odborem

.

Metodika bude využita zaměstnanci odboru, což
je více než tisíc pracovníků. Zpracuje PFUK.
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách

Č. 2

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku

2020

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku

Ministerstvo vnitra Odbor azylové a migrační
politiky

písmeno označující druh hlavního výsledku

NmetS

předpokládaný názevhlavního výsledku

Metodika k posuzování žádostí osob bez státní
příslušnosti o přiznání statusu osoby
bez státní příslušnosti

krátká charakteristika hlavního výsledku

Metodika se zabývá otázkou posuzování žádostí
osob bez státní příslušnosti o přiznání statusu
osoby bez státní příslušnosti. Metodika vychází
z potřeb Odboru azylové a migrační politiky
MV,

zaměření

s daným

bylo

odborem

předem

konzultováno
.

Metodika bude využita zaměstnanci odboru, což

je více než tisíc pracovníků. Zpracuje PFUK.
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách

Č. 2

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku

2020

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku

Ministerstvo vnitra Odbor azylové a migrační
politiky

písmeno označující druh hlavního výsledku

NmetS

předpokládaný názevhlavního výsledku

Metodika k používání pojmu „vážný zločin“ v
řízení o mezinárodní ochraně

krátká charakteristika hlavního výsledku

Metodika se zabývá otázkou použití pojmu
vážný zločin v řízení o mezinárodní ochraně,
analyzuje

příslušnou

judikaturu.

Metodika

vychází z potřeb Odboru azylové a migrační
politiky

MV,

konzultováno

zaměření
s daným
Metodika

bylo

předem

odborem
bude

využita

zaměstnanci odboru, což je více než tisíc
pracovníků. Zpracuje PFUK.
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách - změna č. 2

Č. 2

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku - změna č.

2020

2
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku

Ministerstvo vnitra Odbor azylové a migrační
politiky

písmeno označující druh hlavního výsledku

NmetS

předpokládaný názevhlavního výsledku

Metodika

k otázkám

spojeným

s

institutem rodinného příslušníka občana
EU
krátká charakteristika hlavního výsledku

Metodika

se

zabývá posuzováním

definice

rodinného příslušníka či posuzováním trvalosti
ve

vztahu,

analyzuje

judikaturu.

Metodika

vychází z potřeb Odboru azylové a migrační
politiky

MV,

konzultováno

zaměření
s daným

.

Metodika

bylo

předem

odborem
bude

využita

zaměstnanci odboru, což je více než tisíc
pracovníků. Zpracuje PFUK.
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách - změna č. 2

Č. 2

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku- změna č.

2020

2
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku

Ministerstvo vnitra Odbor azylové a migrační
politiky

písmeno označující druh hlavního výsledku

NmetS

předpokládaný názevhlavního výsledku

Metodika k otázkám spojeným s aplikací pojmu
závažná překážka pobytu cizince na
území

krátká charakteristika hlavního výsledku

Metodika se zabývá pojmem závažná překážka
pobytu cizince na území a analýzou příslušné
judikatury. Metodika vychází z potřeb Odboru
azylové a migrační politiky MV, zaměření bylo

předem konzultováno s daným odborem
Metodika

bude

využita

zaměstnanci odboru, což je více než tisíc
pracovníků. Zpracuje PFUK.
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách

Č. 2

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku

2020

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku

Ministerstvo vnitra Odbor azylové a migrační
politiky

písmeno označující druh hlavního výsledku

NmetS

předpokládaný názevhlavního výsledku

Metodika

k vyhotovování

správních

rozhodnutí reagujících na navrácení
věci soudem.
krátká charakteristika hlavního výsledku

Metodika slouží jako vedení pro rozhodování
správního

orgánu.

Správní

orgán potřebuje

v metodice ukotvit strukturu a aspekty, na které
musí brát zřetel při rozhodování o věci, která mu
byla vrácena ze strany soudu.
Metodika vychází z potřeb Odboru azylové a
migrační politiky MV, zaměření bylo předem
konzultováno

s daným

odborem

Metodika

bude

využita

zaměstnanci odboru, což je více než tisíc
pracovníků. Zpracuje PFUK.
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách

Č. 2

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku

2020

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku

Ministerstvo vnitra Odbor azylové a migrační
politiky

písmeno označující druh hlavního výsledku

NmetS

předpokládaný názevhlavního výsledku

Metodikak vyhotovování
rozhodnutí,
žádost

správních

kterými

cizince

o

je

zamítána

mezinárodní

ochranu.
krátká charakteristika hlavního výsledku

Metodika slouží jako vedení pro rozhodování
správního orgánu. Správní orgán potřebuje
v metodice ukotvit strukturu a aspekty, na
které musí brát při rozhodování zřetel (vztah
mezinárodního, evropského a vnitrostátního
práva apod.).
Metodika vychází z potřeb Odboru azylové a
migrační politiky MV, zaměření bylo předem
konzultováno

s daným

odborem

Metodika

bude

využita

zaměstnanci odboru, což je více než tisíc
pracovníků. Zpracuje PFUK.
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách

Č. 2

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku

2020

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku

Ministerstvo vnitra Odbor azylové a migrační
politiky

písmeno označující druh hlavního výsledku

NmetS

předpokládaný názevhlavního výsledku

Menšiny kolem nás

krátká charakteristika hlavního výsledku

Metodická příručka pro

učitele

ZŠ

a

SŠ

(s dokumentačními přílohami) bude rozšiřujícím
materiálem pro výuku historie Československa
ve 20. století a pro výuku společenských věd na
SŠ. Obsáhne historický vývoj menšin, existenci
národních

menšin

v Československu,

útlum

menšin a jejich současný stav. Zpracuje ÚSD,
certifikuje MŠ.
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách

Č. 2

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku

2020

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku

NÚV MŠMT, NIDV, ZŠ a SŠ

předpokládané výsledky projektu
Hlavní výsledky
Fuzit- užitný vzor

počet

Fprum- průmyslový vzor
Gprot- prototyp
Gfunk- funkční vzorek
NmetS- certifikovaná metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do
jehož kompetence daná problematika spadá
Npam- památkový postup
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem
P - patent

23

5

- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je
využíván na základě platné licenční smlouvy
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný
nebo využívaný vlastníkem patentu
R - software
Zpolop - poloprovoz
Ztech - ověřená technologie
Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy
závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI II
Vedlejší výsledky
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)
C - kapitola v odborné knize
D - článek ve sborníku (z konference)
J - recenzovaný odborný článek
M - uspořádáníkonference
W - uspořádáníworkshopu

5

10
58
2
12

Zdůvodnění:
Dochází ke změně v časovém harmonogramu uplatnění výše uvedených výsledků NmetS. Na
straně příjemce-koordinátora vyvstaly v průběhu příprav metodik nepředvídatelné
komplikace. Týkají se dokumentů realizovaných pro potřeby Odboru azylové a migrační
politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP MVČR), kdy v průběhu vypořádání připomínek a
finalizací vyšly najevo závažné okolnosti, které brání plnit závazek zveřejnění na webových
stránkách Právnické fakulty UK (viz popis projektu v části 9 h) Forma zpracování a předání
výsledků etapy). Všechny metodiky plánované v roce 2018 jsou již certifikovány, 2 metodiky
plánované v roce 2019 budou dokončeny v nejbližší době s předpokládanou certifikací v měsíci
červnu. Vlivem výše uvedených skutečností dojde k uplatnění všech zmíněných metodik
v roce 2020. K periodické zprávě za rok 2019 nebyly tyto již schválené výsledky NmetS
doloženy pro účely schválení ze strany poskytovatele z důvodu mylné interpretace pravidel
pro zveřejňování výsledků s důvěrným obsahem, a z důvodu nejasností s tím, jak s uvedenou
otázkou naložit tak, aby bylo vyhověno projektu a zároveň byla naplněna funkčnost metodik.
O metodiky se v každodenní rozhodovací praxi opírá více než tisíc zaměstnanců OAMP
MVČR.
Dále dochází ke změně tématu metodiky „Metodika k otázce výdělečné činnosti cizince na
území z hlediska pobytových oprávnění“, a to s ohledem na vývoj v oblasti azylové a
migrační politiky, kdy od doby přípravy projektu nastaly nové okolnosti, přičemž
Ministerstvo vnitra ČR dalo podnět ke změně vybraných témat, která již nebylo potřebné
řešit. Větší přínos a potřebu spatřovalo v zadání „Metodiky k vyhotovování správních
rozhodnutí reagujících na navrácení věci soudem“ namísto „Metodiky k otázce výdělečné
činnosti cizince na území z hlediska pobytových oprávnění,“ která již nebyla aktuální.
Výsledek „Metodika k vyhotovování správních rozhodnutí, kterými je zamítána žádost
cizince o mezinárodní ochranu,“ nahrazuje zrušený výsledek “ Metodika k otázkám spojeným
s vedením správního řízení o vyhoštění a současně trestního řízení pro jeden skutek“, který
byl zrušen Dodatkem č. 2 ze září roku 2018.
9. Etapy projektu
h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace):
Původní znění:
Forma zpracování a předání výsledků bude odpovídat obvyklým vědeckým zvyklostem.
Vzhledem k charakteru a počtu výsledků zde nelze detailně rozepisovat.
Metodiky budou certifikovány (obvykle) u MV obdobným způsobem, kterým byly
certifikovány v minulém projektu NAKI. S MŠ již byla metodika i způsob jejího předání
detailně dojednány. Zveřejněny budou mj. v elektronické verzi přístupné po zaevidování pod
stránkami PFUK stejně jako u metodik z minulého projektu NAKI, což MK schválilo, ale
také přes spolupracující instituce jako je MV, Rada vlády pro národnostní menšiny, vysoké
školy atd.
O klíčové metodiky již nyní projevují zájem ústřední orgány státní správy ale i představitelé
menšin, forma bude záležet i na jejich požadavcích a potřebách státu.
Průběh výstav je poměrně komplikovaný a je vysvětlen u popisu jednotlivých výsledků.

Mapy budou řádně připraveny a předány k certifikaci.

se ruší a nahrazuje textem:
Nové znění:
Forma zpracování a předání výsledků bude odpovídat obvyklým vědeckým zvyklostem.
Vzhledem k charakteru a počtu výsledků zde nelze detailně rozepisovat.
Metodiky budou certifikovány (obvykle) u MV obdobným způsobem, kterým byly
certifikovány v minulém projektu NAKI. S MŠ již byla metodika i způsob jejího předání
detailně dojednány. Zveřejněny budou mj. v elektronické verzi přístupné po zaevidování pod
stránkami PFUK stejně jako u metodik z minulého projektu NAKI, což MK schválilo, ale
také přes spolupracující instituce jako je MV, Rada vlády pro národnostní menšiny, vysoké
školy atd.
V případě potřeby nezveřejňování metodik budou metodiky výše popsaným způsobem
zverejneny po zániku možnosti jejich zneuziti Ci bude zverejnena upravena,
publikovatelná, verze. Jedná se o takové metodiky, které by pro zpřístupnění mohly
sloužit v podstatě jako metodické vedení k obcházení zákona.
O klíčové metodiky již nyní projevují zájem ústřední orgány státní správy ale i představitelé
menšin, forma bude záležet i na jejich požadavcích a potřebách státu.
Průběh výstav je poměrně komplikovaný a je vysvětlen u popisu jednotlivých výsledků.
Mapy budou řádně připraveny a předány k certifikaci.

Zdůvodnění:
Metodiky vyhotovované pro MVČR řeší otázky, které více než 1000 zaměstnanců příslušného
odboru využije ve své každodenní praxi. Jedná se o témata, kde je větší množství nejasných
právních otázek, více judikatury mezinárodních, evropských i vnitrostátních soudů, která
nemá vždy jasný dopad na vnitrostátní právo, a vyhotovování rozhodnutí proto vyžaduje
metodické vedení. Zveřejnění metodiky, která ukazuje, jak rozhoduje správní orgán, by
znamenalo zacílení cizinců na uvedené argumenty tak, aby na dané otázky uměli odpovídat a
nedostat se tak do konfliktu s právem. Mohlo by tedy docházet ke zneužití práva.
Cl. V.
Příloha: Změnové tabulky rozpočtu projektu na roky 2018 - 2022
Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem MK v oblasti
podpory výzkumu a vývoje
Čl. VI.
Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
Čl. VII.
Dodatek se vydává na základě žádosti příjemce-koordinátoraze dne 28. 2. 2020 doručené na
Odbor výzkumu a vývoje dne 6. 3. 2020. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti

stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Poskytovatel a příjemci 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 zajistí v zákonem stanovené lhůtě poskytovatel
podpory.
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