
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: 13.6

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 2021

Věc:
Ústav archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě, v.v.i. - Vyhodnocení plnění závazků 
vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumné organizace a Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce na rok 2021

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. 
KUUK/174799/2019/KP, JID: 207252/2019/KUUK ze dne 20.12.2019.
Stanovení konkrétních úkolů Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. dle 
Koncepce rozvoje na léta 2020 až 2024 na příslušný kalendářní rok.

Nárok na rozpočet:
Institucionální podpora veřejné výzkumné instituci na rok 2021 hrazena z rozpočtu odboru kultury a 
památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje na rok 2021 – 7 mil. Kč

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 10. 3. 2021 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 021/10R/2021

Přílohy: 

13.6-1 Název: Bod 13.6 priloha c. 1 black.pdf

Rozhodnutí o poskytnutí 
institucionální podpory na 
dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumné organizace č.j. 
KUUK/174799/2019/KP, JID: 
207252/2019/KUUK ze dne 20.12.2019

U

13.6-2 Název: Bod 13.6 prilohac. 2 black.pdf

Kontrola technického a odborného 
zpracování archeologických výzkumů 
ve smyslu Rozhodnutí o poskytnutí 
institucionální podpory na 
dlouhodobý koncepční rozvoj veřejné 
výzkumné instituce ÚAPP, v.v.i v 
letech 2020 – 2024 za rok 2020

U



13.6-3 Název: Bod 13.6 priloha c. 3 black.pdf

Zápis z kontroly čerpání 
institucionální podpory ve výši 6 615 
tis. Kč, poskytnuté Ústeckým krajem 
Ústavu archeologické památkové 
péče severozápadních Čech , v.v.i., na 
základě Rozhodnutí o poskytnutí 
institucionální podpory na 
dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumné organizace v roce 2020

U

13.6-4 Název: Bod 13.6 priloha c. 4 black. pdf.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 
2019 a předaných do Rejstříku 
informací o výsledcích RIV 2020

U

13.6-5 Název: Bod 13.6 priloha c. 5 black.pdf

Závěrečná zpráva o činnosti Ústavu 
archeologické památkové péče 
severozápadních Čech, v.v.i. v roce 
2020 financované z institucionální 
podpory na dlouhodobý koncepční 
rozvoj výzkumné organizace

U

13.6-6 Název: Bod 13.6 priloha c. 6 black.pdf
Zápis z jednání Rady instituce ÚAPP 
SZČ, v.v.i., konané dne 22.-23.9.2020, 
konané formou per rollam

U

13.6-7 Název: Bod 13.6 priloha c. 7 black.pdf
Zápis z jednání Dozorčí rady ÚAPP 
SZČ, v.v.i. konané dne 22.9.-5.10.2020, 
konané formou per rollam

U

13.6-8 Název: Bod 13.6 priloha c. 8 black.pdf

Návrh hlavních úkolů ÚAPPSZČ, v. v. 
i. na rok 2021 financovaných z 
Institucionální podpory Vědy a 
výzkumu Ústeckého kraje

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

1.Kontrolu 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 2020 – 2024 za rok 2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
2.Zápis z kontroly čerpání institucionální podpory poskytnuté Ústeckým krajem Ústavu archeologické 
památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. v roce 2020 na základě Rozhodnutí o poskytnutí 
institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu.
3.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 2019, a 
předaných do Rejstříku informací o výsledcích RIV 2020 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
4.Závěrečnou zprávu o činnosti Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. v 
roce 2020 financované z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.



B) konstatuje

splnění závazků Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. v roce 2020, 
vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace č.j. KUUK/174799/2019/KP, JID: 207252/2019/KUUK ze dne 20.12.2019.

C) schvaluje

Návrh hlavních úkolů ÚAPPSZČ, v. v. i. na rok 2021 financovaných z Institucionální podpory Vědy a 
výzkumu Ústeckého kraje dle přílohy č. 8 předloženého materiálu.

D) ukládá

1.Radě Ústeckého kraje
a) provádět vyhodnocení plnění závazků příjemce Ústavu archeologické památkové péče 
severozápadních Čech, v.v.i. v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý 
koncepční rozvoj výzkumné organizace ze dne 20.12.2019 za roky 2021 – 2024,
b) po provedení vyhodnocení informovat nejblíže následující Zastupitelstvo Ústeckého kraje o stavu plnění 
závazků příjemce dle Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumné organizace
Termín: 31.12.2024 (průběžně)

2. Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit veškeré kroky vyplývající z části C) 
tohoto usnesení.
Termín: 31.5.2021



Důvodová zpráva:
Rozhodnutím o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na 
základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 9. 9. 2019 usnesením č. 041/22Z/2019 (dále také 
„rozhodnutí“), byla veřejné výzkumné instituci Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 
v.v.i., (dále jen veřejná výzkumná instituce), stanovena následující výše institucionální podpory, která jí bude 
poskytována na dlouhodobý koncepční rozvoj v letech 2020 až 2024. 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 
zařazeny veškeré údaje dle nařízení vlády č. 397/2009 Sb., dále jen „informační systém výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací“:
Celkové uznané náklady v Kč z toho institucionální podpora
2020 6 915 000 6 615 000
2021 7 310 000 7 000 000
2022 7 460 000 7 140 000
2023 7 613 000 7 283 000
2024 7 768 000 7 428 000
Celkem 37 066 000 35 466 000

Poměr nákladů veřejné výzkumné instituce financovaných z institucionální podpory je stejný jako v 
předchozích letech, tj. 1/3 celkových nákladů.
V roce 2020 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 6,615 mil. Kč.
Podmínkou poskytnutí institucionální podpory v roce 2020 ve výši 6,615 mil Kč je, tak jako v předcházejících 
letech, podle Čl. 2 bod 5 písm. c) rozhodnutí, kromě úspěšného předání dat do informačního systému 
výzkumu a vývoje, předpoklad, že budou splněny závazky příjemce, vyplývající z rozhodnutí o poskytnutí 
podpory.
Do informačního systému výzkumu a vývoje, sekce centrální evidence aktivit (CEA) byly předány dne 
24.2.2020 požadované údaje o poskytované institucionální podpoře v roce 2020 ve výši 6,615 mil. Kč.
Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje, v jehož působnosti je veřejná výzkumná 
instituce, provedl dne 6.1.2021 kontrolu ve veřejné výzkumné instituci (distančním způsobem z důvodu 
opatření proti nemoci Covid-19) 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 2020 dle koncepce, na čerpání institucionální podpory 
poskytnuté v roce 2020 a na faktické ověření výsledků, předávaných do informačního systému výzkumu a 
vývoje v roce 2020. Zjištění jsou uvedena v jednotlivých zápisech v příloze č. 2, 3, 4 tohoto usnesení.
Jak vyplývá z kontroly odborného zpracování archeologických výzkumů, lze z hlediska posouzení věcného 
naplnění hlavních úkolů veřejné výzkumné instituce v roce 2020 konstatovat, že pracovní aktivity Ústavu 
archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. probíhaly v souladu s plánem úkolů na rok 2020 
a plně odpovídají dlouhodobému koncepčnímu rozvoji organizace v letech 2020 – 2024.
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 2020 do Rejstříku informací o výsledcích byla fakticky doložena a byly 
předány pravdivé údaje.
Příloha č. 5 materiálu, Závěrečná zpráva o činnosti Ústavu archeologické památkové péče severozápadních 
Čech, v.v.i., v roce 2020 financované z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace včetně vyúčtování ke dni 31.12.2020, byla předána v souladu s Čl. 3 odst. 2 a 3 rozhodnutí.
V souladu s rozhodnutím č.j. KUUK/174799/2019/KP, JID: 207252/2019/KUUK ze dne 20.12.2019, a se 
zákonem č. 130/2002 Sb. a po potvrzení o zařazení dodávky dat do informačního systému výzkumu a vývoje 
dle nařízení vlády č. 397/2009 Sb., se poskytuje institucionální podpora příjemci Ústav archeologické 
památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. v roce 2021 v plné výši 7 mil. Kč.
Po novele zákona č. 130/2002 Sb., provedené zákonem č. 194/2016 Sb. (s účinností od 2.7.2016) naplňuje 
činnost ÚAAP v.v.i. pojem dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné instituce, na který lze poskytnout 
institucionální podporu, jak je nově upřesněn v novelizovaném § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. (s 
odkazy na předpisy EU).
Rada Ústeckého kraje dle výše uvedeného navrhuje po projednání dne 10.3.2021 Zastupitelstvu Ústeckého 
kraje konstatovat splnění závazků organizace v roce 2020.

Návrh hlavních úkolů pro rok 2021:



Organizace předložila Návrh hlavních úkolů ÚAPPSZČ, v. v. i. na rok 2021 financovaných z Institucionální 
podpory Vědy a výzkumu Ústeckého kraje.
Rada Ústeckého kraje navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit po projednání dne 10.3.2021 Návrh 
hlavních úkolů ÚAPPSZČ, v. v. i. na rok 2021 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu.
Vzhledem k tomu, že v příloze č. 1 rozhodnutí, Koncepce rozvoje Ústavu archeologické památkové péče 
severozápadních Čech, v. v. i., obsahující též uznané náklady výzkumu pro léta 2020-2024, jsou stanoveny 
konkrétní úkoly financované z institucionální podpory včetně komentáře pro celé období 2020 - 2024 pouze 
rámcově, je nezbytné vždy v souladu s příslušným rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje upřesnit, a v 
orgánech kraje schválit konkrétní úkoly financované z institucionální podpory výzkumu a vývoje Ústeckého 
kraje pro příslušný kalendářní rok. Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce na rok 2021 (příloha č. 8 tohoto 
materiálu) jsou v souladu s úkoly stanovenými v rozhodnutí. Odbor kultury a památkové péče nyní předkládá 
ke schválení orgánům kraje materiál Návrh hlavních úkolů ÚAPPSZČ, v. v. i. na rok 2021 financovaných z 
Institucionální podpory Vědy a výzkumu Ústeckého kraje.

Uložení povinností Radě Ústeckého kraje:
Zákonná lhůta pro poskytnutí podpory příjemci v případě víceletých projektů činí v druhém roce a v dalších 
letech řešení dle ustanovení § 10 odst. 1 zákona o podpoře výzkumu a vývoje, maximálně 60 kalendářních 
dnů od počátku kalendářního roku.
Vzhledem k zákonem stanovené lhůtě pro poskytnutí institucionální podpory do 60 kalendářních dnů od 
počátku kalendářního roku, Zastupitelstvo ukládá Radě Ústeckého kraje provádět vyhodnocení plnění 
závazků příjemce veřejné výzkumné instituce za roky 2021 – 2024 v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí 
institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace ze dne 20.12.2019. Rada 
následně o plnění závazků příjemcem informuje Zastupitelstvo ÚK.
V případě, že by však závazky příjemce vyplývající z výše uvedeného rozhodnutí nebyly plněny a mělo by 
dojít ke krácení výše poskytované podpory z důvodu neplnění cílů koncepce dle čl. 4 odst. 3 rozhodnutí, bude 
nadále nutné rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje jako orgánu, který rozhodl o poskytnutí podpory.
Obdobný postup byl aplikován již v předchozích obdobích let 2010-2014 a 2015-2019.

Stanovisko odboru LP:
Předmětem konzultace bylo toliko ukládací usnesení v části D), k němuž odbor LP uvedl své připomínky a 
upozornění na zákonné lhůty.
Posouzení splnění závazků veřejné výzkumné instituce a posouzení náležitostí a obsahu příloh je věcnou, 
odbornou záležitostí; toto nebylo předmětem právního posouzení.
Stanovisko odboru KP:
Připomínky odboru LP byly zapracovány.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.,
vedoucí odboru kultury a památkové 
péče

JUDr. Simona Hejnová, vedoucí odboru 
legislativně právního

Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   PhDr. Adam Šrejber Ph.D. 9. 
4. 2021

2 Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)   Mgr. Jiří Řehák 12. 4. 2021

Podpis zpracovatele:  Gabriela Smrčková 9. 4. 2021


