
Dodatek č. 1 ke smlouvě 70/2018 /OVV 

o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uza
vřený 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 pod
poře výzkumu a vývoje)

Smluvní strany: 

1. Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu
Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
IČ: 00023671
Zastoupený: PhDr. Iljou Šmídem, ministrem kultury
( 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
Zastoupený: prof. Ing. Danuší Nerudovou, PhD., rektorkou
(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: prof. PaedDr. Mgr. Miroslavem Vaňkem, Ph.D. ředitelem
(dále jen „příjemce")

4. Příjemce: Masarykova univerzita
Právní forma: veřejná vysoká škola
Adresa: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ:00216224
Zastoupený: Doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D., rektorem
( dále jen „příjemce")

Čl. I. 

Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 70/2018/0VV ( 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 „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 OVV. 
Příloha č. 1 Přihláška projektu, P4 - Údaje o příjemci-koordinátorovi a řešiteli příjemce
koordinátora 

Původní znění (příjemce-koordinátor - Mendelova univerzita v Brně) 

GlO RP 

(;)l OCR 
(;12 

G13 

GJ4 xxxxxx 
GIS xxxxxx 
Gl6 XXX -
Gl7 

se ruší a nově nahrazuje textem (příjemce-koordinátor Mendelova univerzita v Brně) 

GlO RP 
Gll OCR 
G12 

Gl3 

G14 xxxxxx 
GIS xxxxxx 
Gl6 XXX 

Gt7 

Příloha 1- Přihláška projektu, oddíl B. III Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu. 

Pů,1odní znění (příjemce-koordinátor Mendelova univerzita v Brně) 

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení pro
jektu: 

lxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.): 

I člen řešitelského týmu 



3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků vý
zkumu a vývoje, jicbž je člen řešitelského ' mu autorem/s oluautorem: 

se ruší a nově nahrazuje textem (příjemce-koordinátor - Mendelova univerzita v Brně) 



1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení pro
jektu: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Vyme-zení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.): 

I člen řešitelského týmu 

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků vý-



Čl. III. 

l!řebled změn v příloze č. 2 smlouvy - Roznočet .n.roiektu 
• A - Osobní náklady - příjemce-koordinátor Mendelova univerzita, pro roky rešení 

2018-2022. 

Změny v položkách: 
• A 1 - Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 

Zdůvodnění: 

• Odchod na mateÍ'Skou dovolenou. Novou členkou řešitel-
ského týmu je s platností od 1.3. 2018 XXXXXXXXXXXX. 

Čl. IV. 

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

Čl. v. 

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 

Čl. VI. 

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. 

V Praze dne c/./4 0 . 




