
*MKCRX00GY5H4*
  

Č. j.:  MK 39513/2021 OVV 

 

Dodatek č. 9  ke smlouvě  70/2018 /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 inovací  z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů 
(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 

(dále jen „poskytovatel“) 
 

2. Příjemce: Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta 

Právní forma: veřejná vysoká škola  
Adresa: Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno 

IČ: 62156489 

(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 

 

(dále jen „příjemce“) 
 

4. Příjemce: Masarykova univerzita 

Právní forma: veřejná vysoká škola  

Adresa: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 

IČ: 00216224 

(dále jen „příjemce“) 
 

 

Čl. I. 

 

Smluvní strany uzavřely smlouvu  č. 70/2018/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 „Identifikace a trvalá 



dokumentace kulturní, krajinné a sídelní paměti obce – na příkladu zaniklých sídel 
Moravy a Slezska“ identifikační kód projektu: DG18P02OVV070  (dále jen projekt). 

 

Čl. II. 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí účelové podpory č. 70/2018, Čl. 3, 
uznané náklady projektu a poskytnutí účelové podpory, bod 6., 7., 10. 

Původní znění 

6. Uznané náklady projektu celkem za dobu řešení projektu jsou 11 104 tis. Kč (slovy: 

jedenácttisícstočtyři tisíc Kč). 

Uznané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) 
za dobu řešení projektu jsou 11 104 tis. Kč (slovy: jedenácttisícstočtyři tisíc Kč). 

 

7. Účelová podpora projektu z programu NAKI II, kterou poskytovatel poskytne příjemci-
koordinátorovi a příjemci(ům) za celou dobu řešení je 11 104 tis. Kč (slovy: 

jedenácttisícstočtyři tisíc 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) 

2018 2019 2020 2021 2022 celkem 

Uznané náklady projektu 
celkem 

- z toho: 

1 828 2 431 2 628 2 247 1 970 11 104 

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

1 828 2 431 2 628 2 247 1 970 11 104 

- 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) 

2018 2019 2020 2021 2022 celkem 

Uznané náklady projektu 
příjemce – koordinátora 
Mendelova univerzita v 

Brně – Fakulta 

agronomická celkem  

- z toho: 

731 1 058 1 009 855 817 4 470 

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

731 1 058 1 009 855 817 4 470 

- 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) 

2018 2019 2020 2021 2022 celkem 

Uznané náklady projektu 
příjemce Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 
v. v. i. celkem  

- z toho: 

648 855 904 820 694 3 921 

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

648 855 904 820 694 3 921 

- 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) 

2018 2019 2020 2021 2022 celkem 

Uznané náklady projektu 
příjemce Masarykova 

univerzita celkem  

- z toho: 

449 518 715 572 459 2 713 

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

449 518 715 572 459 2 713 

- 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 

 

se ruší a nově nahrazuje textem 

6. Uznané náklady projektu celkem za dobu řešení projektu jsou 11 339 tis. Kč (slovy: 

jedenáctmilionůtřistatřicetdevěttisíc Kč). 

Uznané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) za 
dobu řešení projektu jsou 11 339 tis. Kč (slovy: jedenáctmilionůtřistatřicetdevěttisíc Kč). 

 

7. Účelová podpora projektu z programu NAKI II, kterou poskytovatel poskytne příjemci-
koordinátorovi a příjemci(ům) za celou dobu řešení je 11 339 tis. Kč (slovy: 

jedenáctmilionůtřistatřicetdevěttisíc 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) 

2018 2019 2020 2021 2022 celkem 

Uznané náklady projektu 
celkem 

- z toho: 

1 828 2 431 2 628 2 405 2 047 11 339 

- uznané náklady projektu 

hrazené z účelových výdajů 
MK (účelové podpory 
programu NAKI II) 

1 828 2 431 2 628 2 405 2 047 11 339 

- 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) 

2018 2019 2020 2021 2022 celkem 

Uznané náklady projektu 
příjemce – koordinátora 
Mendelova univerzita v 

Brně – Fakulta 

agronomická celkem  

- z toho: 

731 1 058 1 009 988 874 4 660 

- uznané náklady projektu 

hrazené z účelových výdajů 
MK (účelové podpory 
programu NAKI II) 

731 1 058 1 009 988 874 4 660 

- 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) 

2018 2019 2020 2021 2022 celkem 

Uznané náklady projektu 
příjemce Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 
v. v. i. celkem  

- z toho: 

648 855 904 845 714 3 966 

- uznané náklady projektu 
hrazené z účelových výdajů 
MK (účelové podpory 

programu NAKI II) 

648 855 904 845 714 3 966 

- 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) 

2018 2019 2020 2021 2022 celkem 

Uznané náklady projektu 
příjemce Masarykova 

univerzita celkem  

- z toho: 

449 518 715 572 459 2 713 

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

449 518 715 572 459 2 713 

- 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: 
Na základě výzvy poskytovatele ze dne 15. 4. 2021 č.j.  MK 25559/2021 OVV o volných zdrojích 
programu NAKI II pro léta 2021 v celkovém objemu 3 992 tis. Kč a pro rok 2022 v objemu 1620 tis. 

Kč všem příjemcům/příjemcům koordinátorům  projektů,  jejichž řešení trvá v letech 2021/2022   a  ke 

30. 4. 2021 podaných  odůvodněných požadavků na zvýšení uznaných nákladů projektů  poradní 
orgán MK – Rada ministra kultury pro výzkum  (RMKPV) tyto vyhodnotila a na  89. zasedání  dne 3. 

6. 2021 přijala usnesení k doporučeným  a nedoporučeným požadavkům na zvýšení uznaných 
nákladů  těchto projektů a alokaci zbývajících volných zdrojů programu NAKI II.  U doporučených 
požadavků byli příjemci podpor vyzváni Odborem výzkumu a vývoje MK  k podání žádosti o změnu 
projektu a navýšení uznaných nákladů.  
Na základě podané žádosti příjemce-koordinátora  projektu ze dne 9. 6. 2021  a po předchozím 
doporučení  RMKPV vyplývajícím z přílohy záznamu RMKPV z 89. zasedání dne 3. 6. 

2021,    jsou  poskytovatelem zvýšeny uznané náklady projektu DG18P02OVV070 o celkem  235 tis. 

Kč, z toho pro příjemce-koordinátora  Mendelova univerzita 190 tis. Kč, pro příjemce Ústav pro 
soudobé dějiny, v.v.i. 45 tis. Kč. Účelové určení tohoto navýšení je promítnuto do 
konkrétních  položek rozpočtu projektu.    
 

Čl. III. 
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí účelové podpory č. 70/2018, 
příloha č. 2 Přihláška projektu, bod II. B Financování projektu. 
 

Původní znění: 

B.II. Financování projektu 

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

 

(FR1) 

Navrhované 
způsobilé náklady 

celkem 

(tis. Kč) 

Požadované způsobilé 
náklady z účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč) 

Poskytovatelem 

uznané náklady 
celkem 

(pole CEP FR2) 

(tis. Kč) 

Poskytovatelem uznané 
náklady z účelových 

výdajů MK 

(pole CEP FR3) 

(tis. Kč) 

2018 1828 1828 1 828 1 828 

2019 2431 2431 2 431 2 431 

2020 2628 2628 2 628 2 628 

2021 2247 2247 2 247 2 247 

2022 1970 1970 1 970 1 970 

Celkem  11104 11104 11 104 11 104 

 

 

 

 



 

Jiné zdroje financování projektu než je podpora z účelových výdajů Ministerstva kultury: 

 

(rok) 

Jiné veřejné 

zdroje celkem 

(tis. Kč) 

Specifikace 
Neveřejné zdroje 

celkem (tis. Kč) 
Specifikace 

2018     

2019     

2020     

2021     

2022     

Celkem      

 

se ruší a nově nahrazuje textem 

     B.II. Financování projektu 

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

 

(FR1) 

Navrhované 
způsobilé náklady 

celkem 

(tis. Kč) 

Požadované způsobilé 
náklady z účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč) 

Poskytovatelem 

uznané náklady 
celkem 

(pole CEP FR2) 

(tis. Kč) 

Poskytovatelem uznané 
náklady z účelových 

výdajů MK 

(pole CEP FR3) 

(tis. Kč) 

2018 1828 1828 1 828 1 828 

2019 2431 2431 2 431 2 431 

2020 2628 2628 2 628 2 628 

2021 2405 2405 2 405 2 405 

2022 2047 2047 2047 2047 

Celkem  11339 11339 11 339 11 339 

 

Jiné zdroje financování projektu než je podpora z účelových výdajů Ministerstva 
kultury: 

 

(rok) 

Jiné veřejné 
zdroje celkem 

(tis. Kč) 

Specifikace 
Neveřejné zdroje 
celkem (tis. Kč) 

Specifikace 

2018     

2019     



2020     

2021     

2022     

Celkem      

 

Zdůvodnění: 

Viz čl. II. 
            Čl. IV.      

Smluvní strany se dohodly na změně v smlouvy, příloha č. 2  Rozpočet projektu. 
 

Přehled změn v příloze č. 2 smlouvy – Rozpočet projektu 

· B3 – Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku  – příjemce-koordinátor 
Mendelova univerzita v Brně,  pro rok řešení 2021,2022 

· B4 – Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku - příjemce-koordinátor 
Mendelova univerzita v Brně, pro rok řešení 2021 

· C2 - Přímé neinvestiční náklady – materiál  – příjemce Ústav dějin umění AV ČR, 
v.v.i., rok řešení 2021 

· C3 – Přímé neinvestiční náklady – cestovní náhrady – příjemce-koordinátor 
Mendelova univerzita v Brně, rok řešení 2021 

· C4 – Přímé neinvestiční náklady – zveřejňování výsledků – příjemce-koordinátor 
Mendelova univerzita v Brně, rok řešení 2021 

· D – Náklady nebo výdaje na služby - příjemce-koordinátor Mendelova univerzita 
v Brně, rok řešení 2021,2022 

· D – Náklady nebo výdaje na služby - Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., rok řešení 
2021 

· A4 – Stipendia studentů  - příjemce-koordinátor Mendelova univerzita v Brně,  pro 
rok řešení 2022 

 

 

Zdůvodnění: 
B3 – Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku - Mendelova univerzita - 65 tis. Kč  

rok 2021 

Nákup techniky za účelem efektivnějšího snímání současného stavu zaniklých sídel (dron /35 
tis.Kč/, 3D kamera (30 tis. Kč). Výstupy budou použity jak pro účely výstavy, tak i moderní 
kroniky obce či publikace. Technika umožní zkvalitnění grafických, audiovizuálních a 
publikačních výstupů z hlediska dokonalejšího záznamu současného stavu území, 
rekonstrukce původního stavu sídel ve větším rozsahu a kvalitě.  

 

B3 – Náklady na pořízení drobného hmotného majetku – Mendelova univerzita – 37 tis. Kč 
rok 2022 

Informační tabule naučných stezek v terénu (celkem 2 naučné stezky, pro každou z nich 1 

velká tabule). Navýšení o částku 37 tis. umožní zprostředkování výsledků výzkumu a 

popsaného kulturního dědictví širšímu spektru zainteresované veřejnosti. Konkrétní lokality 
budou vybrány dle atraktivity tématu, přístupnosti terénu a aktuálních možností instalace 

informačních panelů. 
 

 



 

B4 - Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku – Mendelova univerzita 18 tis.Kč 
rok 2021 

Program SketchUp Pro (nákup licence na 2 roky) – program umožňující 3D vizualizace 
staveb zaniklých sídel. S programem bude možné zpracovat větší rozsah území a ve větší 
kvalitě. 

 

C2 - Přímé neinvestiční náklady – materiál – ÚSD, v.v.i. – 5 tis. Kč rok 2021 

Nákup materiálu na zabezpečení výstavy (materiál na velkoformátový tisk, realizace dětského 
koutku v rámci výstavních prostor), nákup mapových podkladů pokrývajících větší plochu 
území. Materiál přispěje k výraznému zvýšení atraktivity. 
 

C3 – Přímé neinvestiční náklady – cestovní náhrady –přesun 20 tis. Kč z položky C3 

(nevyčerpané cestovní náhrady r.  2021 v položce C3)  do položky C4 Přímé neinvestiční 
náklady – zveřejňování výsledků 

 

C4 - Přímé neinvestiční náklady – zveřejňování výsledků - Mendelova univerzita 40 tis. Kč, r.  
2021. Finanční prostředky budou využity na  publikaci výsledků v odborných časopisech. 

 

C4 – Přímé neinvestiční náklady – zveřejňování výsledků (přesun 20 tis. z položky C3 – 

cestovní náhrady, Mendelova univerzita v Brně pro rok 2021). Finanční prostředky v rámci 
položky C4 budou využity na publikaci odborných článků v mezinárodních platformách. 

 

D - Náklady nebo výdaje na služby – Mendelova univerzita 10 tis. Kč rok 2021,  ÚSD, v.v.i. 
20 tis. Kč rok 2021, ÚSD, v.v.i. 20 tis. Kč rok 2022 

Náklady na překlady (zejména do/z německého jazyka v souvislosti s prezentací většiny 
zaniklých sídel nacházejících se v oblastech s bývalým německým osídlením a německou 
kulturou). Výsledky projektu tak budou prezentovány  většímu počtu adresátů.   

 

A4 - Stipendia studentů – Mendelova univerzita 20 tis. Kč rok 2022  

Stipendia studentů magisterského studia. Studenti se budou podílet na tvorbě naučných 
stezek. 

 

 

 

                                           Čl. V. 

 

Příloha: Tabulky rozpočtu projektu na roky řešení 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. 

 



  

ČI. VII. 

Tento dodatek se vydává na základě žádosti pčíjemce-koordinátora ze dne 9.6.2021. Dodatek 

ke smlouvč je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

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 

i (ISES) zajistí 
smlouvě do registru smluv jako informačního systému veřejné správy 

v zákonem stanovené lhůtě poskytovatel podpory. 
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