
*MKCRX00GYK5V*
  

Č. j.:  MK 39971/2021 OVV 

 

 Dodatek č. 6 ke smlouvě 10/2020/OVV 

 

 

o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu 
uzavřená 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, experimentálního vývoje a inovací) 

 

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: Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. 
Právní forma: veřejná výzkumná instituce 

Adresa: Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9, Česká republika 

IČ: 67985963 

(dále jen „příjemce“) 
 

 

Čl. I. 

      Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 10/2020/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 „Prameny Krkonoš. 
Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš 
a jeho využití ve výzkumu a edukaci.“ identifikační kód projektu: DG20P02OVV010 (dále 
jen „projekt“). 

 

Čl. II. 

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, Článek 3, bod 6 – 12. 

 

Původní znění: 



6. Uznané náklady projektu celkem za dobu řešení projektu jsou 14 130 tis. Kč (slovy: 

Čtrnáctmilionůstotřicettisíc Kč). 

Uznané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) 
za dobu řešení projektu jsou 14 130 tis. Kč (slovy: Čtrnáctmilionůstotřicettisíc Kč). 

7. Účelová podpora projektu z programu NAKI II, kterou poskytovatel poskytne příjemci za 

celou dobu řešení je 14 130 tis. Kč (slovy: Čtrnáctmilionůstotřicettisíc Kč). 

12. 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) 

2020 2021 2022 celkem 

Uznané náklady projektu 
celkem 

- z toho: 

3 849 5 278 5 003 14 130 

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

3 849 5 278 5 003 14 130 

- uznané náklady projektu 
hrazené z jiných veřejných 
zdrojů 

0 0 0 0 

- uznané náklady projektu 
hrazené z jiných neveřejných 
zdrojů  

0 0 0 0 

 

se ruší a nahrazuje textem: 
 

Nové znění: 
 

6. Uznané náklady projektu celkem za dobu řešení projektu jsou 14 170 tis. Kč (slovy: 

Čtrnáctmilionůstosedmdesáttisíc Kč). 

Uznané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) 
za dobu řešení projektu jsou 14 170 tis. Kč (slovy: Čtrnáctmilionůstosedmdesáttisíc Kč). 

7. Účelová podpora projektu z programu NAKI II, kterou poskytovatel poskytne příjemci za 
celou dobu řešení je 14 170 tis. Kč (slovy: Čtrnáctmilionůstosedmdesáttisíc Kč). 

12. 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) 

2020 2021 2022 celkem 

Uznané náklady projektu 
celkem 

- z toho: 

3 849 5 318 5 003 14 170 

- uznané náklady projektu 
hrazené z účelových výdajů 

3 849 5 318 5 003 14 170 



MK (účelové podpory 
programu NAKI II) 

- uznané náklady projektu 
hrazené z jiných veřejných 
zdrojů 

0 0 0 0 

- uznané náklady projektu 
hrazené z jiných neveřejných 
zdrojů  

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 projektu č.j. HIU-307/2021 ze dne 14. 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 DG20P02OVV010 o 

celkem 40 tis. Kč, a to v plné výši pro příjemce Historický ústav Akademie věd České 
republiky, v.v.i. 

Účelové určení tohoto navýšení je promítnuto do konkrétních položek rozpočtu projektu. 
 

Čl. III. 

 

Přehled změn v příloze č. 2 smlouvy – Rozpočet projektu:  
· B - Náklady na pořízení majetku – příjemce Historický ústav Akademie věd České 

republiky, v.v.i. pro rok řešení 2021 

 

 

Změny v položkách příjemce Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.:  
- B3 - Náklady na pořízení drobného hmotného majetku (2021) 

- B4 - Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku (2021) 

 

Zdůvodnění: 
Řádek B3: 
Součástí výsledku R bude sofistikovaný systém vyhledávání podle klíčových slov, ale také 
vícejazyčné fulltextové vyhledávání se strojovým překládáním. Od počátku řešení projektu 
bylo počítáno pouze s velmi omezeným množstvím dokumentů, které by byly v 
digitalizované podobě vloženy do databáze. Při výzkumu však bylo zjištěno velké množství 
unikátních dokumentů často knižního či časopiseckého charakteru, které by bylo přínosné 
alespoň částečně touto cestou do databáze zařadit i v digitalizované podobě (jde o díla 
zejména z první poloviny 20. století, např. unikátní čísla časopisů či obecních věstníků apod.). 



Zakoupení kancelářského knižního skeneru tuto práci výrazně usnadní a urychlí a rovněž 

umožní zvětšení objemu naskenovaných materiálů. Řádek B3 se proto navyšuje o 17 tis. Kč. 

Řádek B4: 
V návaznosti na pořízení knižního skeneru vrámci řádku B3 je nutný také nákup 

souvisejících 3 ks licencí Abbyy FineReader PDF 15 Corporate pro fulltextové vyhledávání 

v databázi. Předmětné licence využijí klíčoví členové řešitelského týmu také při práci v terénu 

či práci s digitalizovanými prameny i pro další výsledky projektu (Ekrit, B atd.). Řádek B4 se 

proto navyšuje o 23 tis. Kč. 

ČL IV. 

Příloha: Změnové tabulky rozpočtu projektu 
Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem MK v oblasti 

podpory výzkumu a vývoje 

ČI. V. 

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

x 
CI. VI. 

Dodatek se vydává na základě žádosti příjemce č.j. HIU-307/2021 ze dne 14. 6. 2021, 

doručené na Odbor výzkumu a vývoje dne 15. 6. 2021. Tento dodatek ke smlouvě je 

vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Poskytovatel a příjemce 

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. 

VPraze — dne AA. 4.2021 V PLATE dne 1.1. — 2021 

[2 EO  
HISTORICKY ÜSTAV AV CR, v.v.i. 

190 00 Praha 9, Prosecká 76 

IČO 67985963, DIČ CZ67985963 

 


