
Dodatek č. 1 ke smlouvě 6112018/0VV 

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 
(zákou o podpoře výzkumu a vývoje) 

Smluvní strany: 

I. Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu 
Adresa: Maltézské nám. I, 118 11 Praha I 
IČ: 00023671 
Zastoupený: PhDr. Iljou Šmídem, ministrem kultury 
(dále jen „poskytovatel") 

2. Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 
Právní forma: veřejná vysoká škola 
Adresa: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
IČ: 61989592 
Zastoupený: Prof. Mgr. Jaroslavem Millerem M.A., Ph.D., rektorem 
(dále jen „příjemce") 

Čl. I. 

Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 61/2018/0VV (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 „Zapomenutá historie 
horských lesů Hrubého Jeseníku - klíč ke kulturní identitě Moravy a Slezska" 
identifikační kód projektu: DG18P020VV061 (dále jen „projekt"). 



ČI. II. 

Přehled změn v příloze č. 2 smlouvv - Rozpočet projektu: 
• A - Osobní náklady - pro roky řešení 2018 - 2021 

Změny v položkách: 
Al - Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 

Zdůvodnění: 
V řádku Al dochází k nastavení nové výše úvazků u pracovníků, a to z důvodu, že rozsah 
aktivit odpovídá úvazkům s nižším zapojením. Jedná se o pracovníky  

 (nově úvazek 0,5),  (nově úvazek 0,5),  (nově úvazek 
0,5), (nově úvazek 0,6) a (nově úvazek 0,7). 
Mzdové tarify odpovídají Vnitřnímu mzdovému předpisu Univerzity Palackého a respektují 
postupy při nastavování mezd na UPOL. Vzhledem k potřebě zapojení konkrétních osob v 
rámci jednotlivých projektových etap a jejich současnému zapojení v rámci čirmostí 

zaměstnavatele, není jejich zapojení s vyšším úvazkem na projektu ani možné. Hlavní řešitel 
je funkce především koordinační zahrnující kontrolu dodržování aktivit, termínů a výstupů 
projektu. Naproti tomu funkce vývoje softwaru či garance projektové etapy je funkce 
specificky odborná, která musí být adekvátně ohodnocena. Hlavní řešitel s nastavením těchto 
změn souhlasí i s vědomím, že jeho pozice je na přepočtený úvazek ohodnocena nižší 
jednotkovou sazbou. 
Celková výše finančních prostředků v jednotlivých letech v řádku Al zůstává zachována, 
nebude dotčen rozsah pracovních čirmostí, ani plnění plánovaných výstupů projektu. 

ČI. v. 

Příloha: Změnové tabulky rozpočtu projektu na roky 2018 - 2022 
Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem MK v oblasti 
podpory výzkumu a vývoje 

ČI. VI. 

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

ČI. VII. 

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu. Poskytovatel a příjemci obdrží po jednom stejnopisu. 

V Praze dne '.)o 4. 2018 2018 

poskytovatel příjemce 
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Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 
Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bezzákonných odvodů 840 840 

A3 !Autorské honoráře o o o 
A4 !Stipendia studentů o o o 
A5 !Povinné zákonné odvody 5501 5 501 5 501 
A6 IFKSP 241 
A '!<)si>b11í náklady 
61 I Ná.klady na pořízení dlouho<!ob$hČl hmotněfto maje!kµ.. .. 

62 I Ná.klady. na. pořízení dloůhcicf6b~ijo ri~h.mol.ii~ho'ríi~i~\.K~ 
63 INáklaay na .poříZ:enf drobi\éňoJl,J.oi'1él)o.m~i~tl\4ť 

Náklady na. poříieinid.r.0~11éh\>.!'let11T1oi[je6Q;1f\iaje\J 
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Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 
A2. !Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 
A3 !Autorské honoráře 
A4 !Stipendia studentů 
A5 !Povinné zákonné odvody 
A6 IFKSP 
A .tosol!llí lláklaíly 
B1 lflláklaíly na pořízeriídlouhodol!éhohmqtnéh()m;;iiiilkµ 
B2 I Náklady na pořfzenid.louhodobéhol)ehmolnéhóm?ie>)l<-u 

Náklady na pořízeni. dre>bného hmotr)ého mi;j~t~µ 

Náklady na pořízen(drobné\lo n('ltlmotr\~ho:m"i~lkµ 

230 230 
o o 
o o 

1 212 1 212 
53 53 
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Mzdy a platy jednotlivých zaměstnancu bez zákonných odvodu 
A2. I Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů 230 230 230 

A3 !Autorské honoráře o o o 
A4 I Stipendia studentu o o o 
A5 I Povinné zákonné odvody 1 439 1 439 1439 

A6 IFKSP 
A .. J9~ób~fnak1agy 
B1 !Náklady na pořizeníctlounodobéhohml)tnélll)maiE!lktf 
B2 I Náklady na póřízellí dlouhodoběho nehmptr\éij() majl>\Ků 
B3 !Náklady na.pořízení drobnehO:hmot;;tio.níaie\~ti 

N.áklady na pořízentdr9bnehq~1S>tií!)6ttj~ti<l maiiil~ti 
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Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 

A2 I Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 210 210 210 
A3 !Autorské honoráře o o o 
A4 I Stipendia studentů o o o 
A5 I Povinné zákonné odvody 1432 1 432 1432 
A6 IFKSP 63 63 63 
A • 1osobnJll<íkl~dy 
B 1 I Náklady na pořízení dlouhqdo6ého hmq!ného rr@etl<tl 

B2 I Náklady na pořízení dlou.hodobé.ho. n~h(llo)néhq fl')ajE;>\ku 
B3 I Náklady na pořízení drotmého hll\olnél)d.ll\aj~t~l.l 

Náklady na. pořízení· dre>bn~hC>nehmotnél;q.fllaj!'tKu 
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Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců b.ez zákonných odvodů 
A2. !Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů 170 170 170 
A3 !Autorské honoráře o o o 
A4 I Stipendia studentů o o o 
A5 )Povinné zákonné odvody 1 418 1 418 1 418 
A6 IFKSP 62 62 62 
• A. 19~1,iijr)í'r)á~l~dy 
B 1 (Náklady na pp řízení <;llollhodobétiotlmo,io~~při)ai~lis.O 

N.áklady·.na.pořízení.d.lpuho.doq~honehm!>ih~tipfiíal~~o 
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Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 
Ostatní osobní náklady (DPP, DPC) bez zákonných odvodů o o o 

A3 Autorské honoráře o o o 
A4 Stipendia studentů o o o 
A5 Povinné zákonné odvody o o o 
A6 FKSP o o o 
A Ol!obi)í náklady o o o 
61 Náklady na pořízeni dloµhodobého hfl)plriěfao rŤ!ai~tJ\(t < o o o 
62 Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotněhq rnaj<itku o o o 
63 Náklady na pořízení drobného hrnolrlétio maietku o o o 
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- VedoÚcí I RP 
etapy č. 1 

.-Oďbomý !RP 
pracovnlk etapy č. 1 

-Vedoucí IRP 
etapy č. 1 

řešitel etapy č.1 IRP 

-vedouci etapy č. 2 !RP 

~·Odbomý pracoiiriik IRP 
etapy č. 2 

. Odborný pracovník 
etapy č.2 

RP 

Odborný pracovník IRP 
etapy č. 2 

-
Vedoucí etapy č. 3 

Projektový manažer 

Administrativní pracovn ik 

RP 

DP 

DP 
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Hlavnl rešitel proje°kfu, koordinace 
výzkumných a ostatních pracovních aktivit 
projektu, kontrola dodržování termínové 
kázně, autorské řizeni a koordinace výstupů 
rniektu. 

koordinace výzkumných aktivit etapy č. 1. 
przentace výstupů na konferencích 
Dfe Dodatku č. 1 úvazek 0.5 
Tvorba map se specializovaným obsahem , 
Dynamika rozšíl'ení a změn horských lesů a 
dalšlch typů využití území majících dopady 
na národní a kulturní identitu Hrubého 
Jeseníku v historickém kontextu článků 

Tvorba map se specializovaným obsahem, 
Krajinné archetypy území Hrubého Jeseníku 

Tvorba map se specializovaným obsahem. 
Dynamika ro.zš!ření a změn horských lesů 

Vývoj software koordinace praci na etapě č. 
2- virtuální knihovna historie horských lesů 
Hrubého Jeseníku 
Vývoj software SW virtuální knihovna 
historie horských lesů Hrubého Jeseníku 
Dle Dodatku č. 1 úvazek 0.5 
VýVoj software SW virtuální Knihovna 
historie horských lesů Hrubého Jeseníku 
Dle Dodatku č. 1 úvazek 0.5 
Vývoj software SW virtuální knihovna 
historie horských lesů Hrubého Jeseníku 
Dle Dodatku č. 1 úvaze!< 0.6 
kOOrdinace výžkUITii1Ych aktiiiiťV-etapě č. 3, 
Predikce budoucích změn entit kulturní 
identity v důsledKu posunu vegetační 
stupňovitosti horských lesů a dopadů změn 
historické pastevní hranice lesa Hrubého 
Jeseníku 
Dle Dodatku č. 1úvazek0.7 
Finanční řízení projektu. kontrola 
způsobilosti nákladů, zodpovědnost za 
účetnictví pfOiektu 
Administrativni záležitosti, shromažďování 
podkladů, prvotní kontrola a likvidace 
daňových dokladů, asistence l'ešitelského 
týmu, evidence docházky a personálii 
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IRP 

!RP 

RP 

RP 

- vedoucí etapy č. IRP 
2 

RP 

IRP 

- Odborný !RP 
pracovník etapy č. 2 

IRP 

Projektový manažer DP 

Administrativní pracovník DP 

DG18P020W061-rozpocet-Smlouva.x!sx -Al - Příloha č. 2 

"'®lli'li 

""' výzkumných a ostatních pracovních aktivit 
projektu, kontrola doddováni termínové 
kázně, autorské i'ízení a koordinace výstupú 

1erojektu. 
koordinace výzkumných aktivit etapy č. 1, 
przentace výstupů na konferencích 
I Dle Dodatku č. 1 úvazek O s 

1amika rozšíření a změn 11orských lesů 
Tvorba map se specializovaným obsahem, 
Krajinné archetypy území Hrubého Jeseníku 

Tvorba map se specializovaným obsahem, 
Dynamika rozšírení a změn horských lesů 

Vývoj software koordinace prací na etapě č. 
2- virtuálnl knihovna historie horských lesů 
Hrubého Jeseníku 
Vývoj softNare SW virtuální knihovna 
historie horských lesů Hrubého Jeseníku 
Dle Dodatku č. 1 úvazek 0.5 
Vývoj software SW virtuální knihovna 
historie horských lesů Hrubého Jeseníku 
Dle Dodatku č. 1 úvazek 0.5 
Vývoj software SW virtuální knihovna 
historie horských lesů Hrubého Jeseníku 
Dle Dodatku č. 1 úvazek 0,6 
Koordinace výzkumných aktivit v etapě č. 3, 
Predikce budoucích změn entit kulturní 
identity v důsledku posunu vegetační 
stupňovitosti horských lesů a dopadů změn 
historické pastevní hranice lesa Hrubého 
Jeseníku 
Dle Dodatku č. 1 ůvazek0.7 
projektový" manažer 

administrace projektu 

Dle Smlouvy 

I ó.801 

I o.sol 

1,00 

1,00 

1.00 

0,80 

1,00 

1,00 

0,80 

0,20 

0,20 
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·1sor------rsor· 

3601 3601 

360 360 

360 360 

360 360 

360 360 

360 360 

360 360 

360 360 

"' 168 

120 120 

o.sol 3601 360 

0,801 3601 360 

1,001 361 
360 

• 1.001 3601 360, 

1,00 360 360 

0.5-0 360 360 

0,50 360 360 

0,60 360 360 

0,70! 3601 360 

0,20 168 168 

0,20 120 120 
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, koordinace 
vý.tkumných a ostatních pracovních aktivit 
projektu, kontrola dodržování termínové 
kázně, autorské ňzenf a koordinace výstupů 

IRP 
11rojektu. 
I koordinace výzkumných aktivit etapy č. 1. I o.sol 3601 36()1 o.sol 3601 360 
przentace výstupů na konferencích 
Dle Dodatku č. 1 úvazek O 5 o.sol 3601 3601 o.sol 3601 IRP I řešitel etapy č. 1 Dynamika kultu mí identity I 360 

1"p Tvorba map se specializovaným obsahem:- 1,00 360 ~ 36() 1,00 360 360 
Krajinné archetypy území Hrubého Jeseníku 

IRP Tvorba map se specializovaným obsahem, 1,00 360 360 1,00 360 360 
Dynamika rozšíreni a změn horských lesů 

 - vedoucí etcipy č. RP 
-··· 

Vývo; software koordinace prací na etapě č. 1,00 360 360 1,00 360 360 
2 2- virtuální knihovna historie horských lesů 

Hrubého Jeseníku .. 
 RP Vývoj software SW virtuální knihovna I 0,801 360! 3601 o.sór· 3601 360 

historie horských lesů Hrubého Jeseníku 
Dle Dodatku č. 1 úvazek O 5 

IRP !Vývoj software SW virtuální knihovna I 1.001 3601 3601 o.sol 3601 3601 
historie horských !esů Hrubého Jeseníku 
Dle Dodatku č. 1 úvazek o s 

Odborn;l RP Vývoj software SW virtuá!níknihovna 1,00 360 360 0,60 360 360 
pracovník etapy č. 2 historie horských lesů Hrubého Jesen!ku 

Dle Dodatku č. 1 úvazek O 6 
RP Koordinace výzkumných aktivit v etapě č. 3, I o.sol 360~·· 0,701~- 360 

Predikce budoucích změn entit kulturní 
identity v důsledku posunu vegetační 
stupňovitostí horských lesů a dopadů změn 
historické pastevní hranice lesa Hrubého 
Jeseníku 
Dle Dodatku č. 1 úvazek 0.7 

Projektový manažer DP projektový manažer 0,20 168 168 0,20 168 168 

Administrativní pracovnik DP administrace projektu 0,20 120 120 0,20 120 120 
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, koordinace 
výzkumných a ostatních pracovnich aktivit 
projektu, kontrola dodržování termínové 
kázně, autorské rízenl a koordinace výstupů 

RP 1eroiektu. 
koordinace výzkumných aktivit etapy č. 1, I o.sol 3601 3601 O.sol 366~0 
pizentace výstupů na konferencích 
Dle Dodatku č. 1 úvazek O 5 

IRP jrešítel etapy č. 1 Dynamika kulturní identity. I 0,80/-·- . á60f 3601 o.sor-·· 360Í··· 360 

RP Tvorba map se specializovaným obsahem, 1,00 360 360 1,00 360 360 
Krajinné archetypy území Hrubého Jeseníku 

RP Tvorba map se specializovaným obsahem, 1,00 360 360 1,00 360 360 
Dynamika rozšírenl a změn horských lesů 

- vedoucí etapy č. RP Vývoj software kooridnace prací na etapě ·č. ] 1.001-··· 360! 3601 1;oor·- 3501·- 360 
2 2- virtuální knihovna histolie horských lesů 

Hrubého Jeseníku 
 RP Vývoj software SW virtuální knihovna O,SOJ~-„~„·o.sol 365~6 

historie horských lesů Hrubého Jeseníku 
Dle Dodatku č. 1 úvazek 0.5 

IRP jVývoj software SW virtuální knihovna -r 1,001--··3so1 3601 o-:sor--· sso1· 360 
historie hOfSkých lesů Hrubého Jeseníku 
Dle Dodatku č. 1 úvazek O 5 

Odborný RP Vývoj software SW virtuální knihovna I 1.oor- 360f --3601 o,6or- 360Í- 360 
pracovník etapy č. 2 historie horských !esů Hrubého Jeseníku 

Dle Dodatku č. 1 úvazek 0.6 
RP Koordinace výzkumných aktivit v etapě č. 3,T- 0,80,----3601 ~I 0~·35or-·· 360 

Predikce budouclch změn entit ku!tumi 
identity v důsledku posunu vegetační 
stupňovitosti horských lesů a dopadů změn 
historické pastevní hranice lesa Hrubého 
Jeseniku 
Dle Dodatku č. 1 úvazek O 7 

F1rojektový manažer-·· OP prq'ektový manažer I 0.20) 168) 168) 0,20) 168) 168 

Administrativní pracovník DP administrace projektu I 0,20~51 ---rnif 0~··1201-· 120 
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PhDr. Ilja Šmíd 
ministr kultury 

I lllllli llillllllllll lllll lllll lllll li lllllll~lll ill 1111111 
MKCRXf/Jf/JBXEFD 

V Praze dne Cf. 01.2018 
Č. j.: MK 79062/2017 OVV 
Vyřizuje:

Pověření ředitelky Odboru výzkumu a vývoje podpisovou pravomocí 
k písemnostem Ministerstva kultury v oblasti podpory výzkumu a vývoje 

V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 Aprobačního řádu Ministerstva kultury (MK) č. j. 
17225/2004, ve znění pozdějších změn, ministr kultury schvaluje písemnosti ve věcech, v nichž 
mu přisluší schvalování písemností podle právních předpisů. Dle § 9 zákona č. 130/2002 Sb„ o 
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon) MK jako poskytovatel uzavírá s příjemcem účelové 
podpory na programový projekt smlouvu nebo vydává rozhodnutí podle rozpočtových pravidel 
o poskytnutí účelové podpory na programový projekt či vydává rozhodnutí o poskytnutí 
institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací zřizovaných 
MK. Pro přijímání návrhů projektů dle § 21 odst. I zákona poskytovatel jmenuje Komisi pro 
přijímání návrhů projektů. 

V souladu s ustanovením § 3 odst. 3 Aprobačního řádu MK pověřuji výkonem 
podpisové pravomoci k písemnostem, které MK vydává či uzavírá dle výše uvedeného 
odstavce, ředitelku Odboru výzkumu a vývoje MK. 

Jedná se o tyto písemnosti: 

1. Smlouva o poskytnutí účelové podpory programového projektu dle § 9 odst. 1 - 4 
zákona pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 
národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), včetně dodatků smlouvy. 

2. Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory programového projektu dle § 9 odst. 5 zákona 
pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a 
kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). 

3. Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje 
výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků. 

4. Jmenovací listiny pro členy Komise pro přijímání návrhů projektů dle § 21 odst. 1 
zákona. 

ředitelka Odboru výzkumu a vývoje 
Ministerstvo kultury 




