
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 16.1

27. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 3. 2020

Věc:
Vyhodnocení plnění závazků vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory 
dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace příjemcem Ústav archeologické památkové 
péče severozápadních Čech, v.v.i

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Povinnosti poskytovatele Ústeckého kraje a příjemce Ústavu archeologické památkové péče 
severozápadních Čech, v.v.i., vyplývající z Čl. 2 bod 5 písm. c), Čl. 3 bod 2 a Čl. 4 bod 2 a 3 Rozhodnutí o 
poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace č.j. 1/KP/2015, JID: 
80/2015/KUUK.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

16.1-1 Název: bod 16.1 příloha č.1.pdf

Rozhodnutí o poskytnutí 
institucionální podpory na 
dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumné organizace č.j. 1/KP/2015, 
JID: 80/2015/KUUK ze dne 5. 1. 2015.

U

16.1-2 Název: bod 16.1 příloha č. 2 black.pdf

Návrh hlavních úkolů ÚAÚÚSZČ, v.v.i. 
na rok 2019 financovaných z 
Institucionální podpory Vědy a 
výzkumu Ústeckého kraje, 
předložený k vyjádření Dozorčí radě a 
Radě Instituce ÚAPPSZČ, v.v.i. k 
projednání a schválení.

U



16.1-3 Název: bod 16.1 příloha č. 3.pdf

Kontrola technického a odborného 
zpracování archeologických výzkumů 
ve smyslu Rozhodnutí o poskytnutí 
institucionální podpory 
dlouhodobého koncepčního rozvoje 
veřejné výzkumné instituce ÚAPP, 
v.v.i. v letech 2015 – 2019 za rok 2019

U

16.1-4 Název: bod 16.1 příloha č. 4.pdf

Kontrola technického a odborného 
zpracování archeologických výzkumů 
ve smyslu Rozhodnutí o poskytnutí 
institucionální podpory 
dlouhodobého koncepčního rozvoje 
veřejné výzkumné instituce ÚAPP, 
v.v.i. v letech 2015 – 2019 za celé 
období 2015- 2019

U

16.1-5 Název: bod 16.1 příloha č. 5 black.pdf Zápis z kontroly čerpání 
institucionální podpory v roce 2019 U

16.1-6 Název: bod 16.1 příloha č. 6 black.pdf

Zápis z kontroly existence výsledků 
výzkumu Ústavu archeologické 
památkové péče severozápadních 
Čech, v.v.i., financovaných z 
institucionální podpory výzkumu, 
poskytnuté Ústeckým krajem v roce 
2018, a předaných do Rejstříku 
informací o výsledcích RIV 2019

U

16.1-7 Název: bod 16.1 příloha č. 7.pdf

Závěrečná zpráva „Institucionální 
podpora Ústeckého kraje na 
dlouhodobý koncepční rozvoj Ústavu 
archeologické památkové péče 
severozápadních Čech, v.v.i. na roky í 
2015-2019“

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

splnění závazků Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. v roce 2019 a 
zároveň za celé období 2015-2019, vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na 
dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace č.j. 1/KP/2015, JID: 80/2015/KUUK ze dne 5. 1. 2015. 

B) schvaluje

Závěrečnou zprávu o dlouhodobém koncepčním rozvoji Ústavu archeologické památkové péče 
severozápadních Čech, v.v.i. za období 2015-2019, dle přílohy č. 7 tohoto usnesení. 



Důvodová zpráva:
Rozhodnutím o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace č.j. 
1/KP/2015, JID: 80/2015/KUUK ze dne 5. 1. 2015 (dále též jen ,,rozhodnutí“), na základě usnesení 
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 25. 6. 2014 č. 192/17Z/2014, byla veřejné výzkumné instituci Ústav 
archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., (dále též jen „veřejná výzkumná instituce“), 
stanovena následující výše institucionální podpory, která jí bude poskytována na dlouhodobý koncepční 
rozvoj v letech 2015 až 2019. Podpora je poskytována jednorázově vždy na příslušný kalendářní rok za 
předpokladu, že jsou splněny závazky příjemce, vyplývající z výše uvedeného rozhodnutí, a že jsou do 
informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále též jen „informační systém výzkumu 
a vývoje“) zařazeny veškeré údaje dle nařízení vlády č. 397/2009 Sb.:
Celkové uznané náklady v Kč z toho institucionální podpora v Kč
2015 5 900 000 5 470 000
2016 5 900 000 5 580 000
2017 6 100 000 5 690 000
2018 6 200 000 5 800 000
2019 6 320 000 5 920 000
Celkem 30 420 000 28 460 000

V roce 2019 byla veřejné výzkumné instituci v souladu s výše uvedeným rozhodnutím a po potvrzení o 
předání údajů do informačního systému výzkumu a vývoje zaslána na základě pokynu k plnění veřejných 
výdajů částka ve výši 5,92 mil. Kč.
Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje, v jehož působnosti je veřejná výzkumná 
instituce, provedl dne 7. 1. 2020 kontrolu ve veřejné výzkumné instituci dle §13 zákona č. 130/2002 Sb., o 
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“). Při kontrole se zaměřil na plnění stanovených úkolů v roce 2019 dle 
koncepce, na čerpání institucionální podpory poskytnuté v roce 2019 a na faktické ověření výsledků, 
předávaných do informačního systému výzkumu a vývoje v roce 2019. Zjištění jsou uvedena v jednotlivých 
zápisech v příloze č. 3, č. 5 a č. 6 tohoto usnesení:
Jak vyplývá z kontroly odborného zpracování archeologických výzkumů, lze z hlediska posouzení věcného 
naplnění hlavních úkolů veřejné výzkumné instituce v roce 2019 konstatovat, že pracovní aktivity Ústavu 
archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. probíhaly v souladu s plánem úkolů na rok 2019 
a plně odpovídají dlouhodobému koncepčnímu rozvoji organizace v letech 2015 – 2019.
Při kontrole čerpání institucionální podpory byly předloženy veškeré účetní doklady, týkající se podpory. 
Náklady hrazené z institucionální podpory jsou účtovány odděleně a po účetní stránce nebyly zjištěny 
nedostatky.
Existence výsledků předaných v roce 2019 do Rejstříku informací o výsledcích byla fakticky doložena a byly 
předány pravdivé údaje.
Příloha č. 7 materiálu, Závěrečná zpráva o dlouhodobém koncepčním rozvoji v letech 2015-2019 Ústavu 
archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. byla předána v souladu s čl. II. odst. 2 a čl. III. 
odst. 3 rozhodnutí.
Vyjádření odboru kultury a památkové péče:
S ohledem na výše uvedené výsledky kontroly ze dne 7.1.2020 a po posouzení Závěrečné zprávy o 
dlouhodobém koncepčním rozvoji Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. dle 
koncepce v letech 2015-2019, navrhuje odbor kultury a památkové péče Radě Ústeckého kraje konstatovat, 
že byly splněny závazky Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. vyplývající z 
Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace č.j. 
1/KP/2015, JID: 80/2015/KUUK ze dne 5. 1. 2015.
K „Vyhodnocení plnění závazků vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na 
dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace č.j. 1/KP/2015, JID: 80/2015/KUUK příjemcem Ústav 
archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.“ se vyjadřuje pouze Rada Ústeckého kraje. 
Zajištění vyhodnocení plnění závazků příjemce v letech 2015 – 2019 jí bylo uloženo Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č. 87/24Z/2015 ze dne 7.9.2015. Rada Ústeckého kraje následně informuje 
nejblíže následující Zastupitelstvo Ústeckého kraje o stavu plnění závazků příjemce.
Závěrečná zpráva o dlouhodobém koncepčním rozvoji v letech 2015-2019 Ústavu archeologické památkové 
péče severozápadních Čech, v.v.i. bude předložena ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje jako orgánu 
kraje, který rozhodl o poskytnutí institucionální podpory na danou koncepci v letech 2015-2019.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:



PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., vedoucí 
odboru kultury a památkové péče Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   Mgr. Adam Šrejber 24. 2. 
2020

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 24.2.2020

Podpis zpracovatele:  Gabriela Smrčková 24. 2. 2020


