
Č. j.: MK 27690/2019 OVV 

Dodatel{ č. 5 ke smlouvě 35/2018/0VV 

o poskytnutí účelové podpol')' výzlmmu a vývoje na řešení programového projektu 
uzavřený podle § 9 zákona Č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimeutálního 
vývoje a inovací z veřejných prostředků a o zmčně některých souvisejících zálmnů 
(zákon o podpoře výzkumu a vývoje, experimentálního vývoje a inovací) 

Smluvní strany: 
I. Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo Imltury - organizační složka státu 

Adresa: Maltézské nám. I, 118 II Praha 1 
rč: 00023671 
Zastoupený: doc. Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D., ministrem kultury 
(dále jen "poskytovatel") 

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

3. Příjemce: Národní památkový ústav 
Právní forma: státní příspěvková organizace 
Adresa: Valdštejnské náměstí 3, 118 Ol Praha I 
rč : 75032333 
Zastoupený: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou 
(dále jen "příjemce") 

Čl. I. 

Smluvní strany uzavřely smlouvu č . 35/2018/0VV (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 "Histol'ické. liturgické textilie v 
česl{ých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace" identifikační kód 
projektu: DG18P020VV035 (dále jen projekt). 

Čl. II. 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí účelové podpory Č. 35/2018 OVV, 
Příloha I - Přihláška projektu, kapitola B. III. Základní informace o řešiteli a řešitel ském 



týmu, P4 Údaje o ostatních řešitelích příjemce, kapitola B. IV. Popis projektu, bod 7. Vstupy 
- organizační shuktura řešitelského týmu. 

B. III. Záldadní informace o řešiteli a řešitelském týmu 

Uchazeč/příjemce(jeho název): 
I Národní památkový ústav 

Řešitel příjemce (v poli G1 O = GS): 

Původní znění: 
I. Pří' mení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu: 

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.): 
Podíl na realizaci metodik - příprava kapitoly pro Metodiku Liturgický textil a jeho 
památková ochrana na téma jednotná popisná a obrazová dokumentace liturgického textilu 
pro potřeby elektronických evidenčních systémů a možnosti jejich využití pro široké 
badatelské účely. Sjednocení definic a pojmosloví s důrazem na el. evidenční systémy 
z hlediska ulehčení uživatelského vyhledávání v ních. Archivní rešerše a komparace pro 
potřeby realizace plánovaných výstav. 

3. Uvedení maximálně 10nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu 
a vývoje, jichžje člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem: 

- výzkumné projekty a cíle: 
• Členka realizačního týmu a autorka a spoluautorka metodik výzkunmého projektu 

NAKI DF 13POIOVV007 - Historický fotografický materiál - identifikace, 
dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu 
základních typů paměťových institucí (2013-2017, MKOIDF): metodika Interpretace 
fotografie z hlediska obsažených obrazových informací (metodika maximalizace 
reálného využití infOlmací poskytovaných historickým fotografickým materiálem 
jako solitérní památkou a v kontextu používaných databázových systémů evidence 
pro prohloubení určení a poznání zobrazeného v každodenní praxi při identifikaci 
osob, míst, atelierů apod.) a metodika Jednotná popisná a obrazová dokumentace 
historického fotografického materiálu v kontextu používaných elektroníckých 
evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR s cílem sjednocení 
definic a pojmosloví v oblasti historického fotografického materiálu v používaných 
evidenčních systémech a ulehčení uživatelského vyhledávání v nich (obě metodiky 
jsou nyní v procesu certifikačního řízení) . 

• Hlavní garantka výzkumného cíle NPÚ Výzkum, dokumentace a prezentace 
movitého kulturního dědictví, realizovaného v letech 2015 až 2017 z prostředků IP 
DKRVO. 

• Hlavní garantka výzkumného cíle NPÚ Výzkum, dokumentace a prezentace 
movitého kulturního dědictví, realizovaného v letech 2012 až 2014 z prostředků IP 
DKRVO. 

• Řešitelka PK99P040PP048 - Návrh uceleného systému vzdělávání pro čÍ1mosti v 
památkové péči (1999-2000, MKO/PK). 



• 

P4 Údaje o ostatních řešitelích příjemce 

GIO RP 
Gll OCR 
G12 
G13 
G14 
GIS 
G16 
G17 

se .-uší a nenahrazuje novým textem. 

B. IV. Popis projektu 
7. Vstupy - organízační struktura řešitelského týmu: 

P1lvodní znění: 

jako hlavlú řešitel příjemce konsorcia bude mít na starosti koordinaci hlavních 
činností , odbornou konzultaci v oblasti liturgických reálií. 

 bude mít na starosti odbornou konzultaci v oblasti památkářské, odborné 
vedení při tvorbě dokumentace a jej í vyhodnocení . 

 bude mít na starosti odbornou konzultaci v oblasti historického textilu 
především v umělecko-historických a liturgicko-ceremoniálních souvislostech. 
Odborné vedení při terénním výzkum u jednotlivých objektů a jejich vyhodnocení budou 
mít na starosti  

 budou mít na starosti vyhodnocení a porovnání památkové 
ochrany liturgického textilu v ČR a SR. 
Všichni členové řešitelského týmu se budou podílet na přípravě metodik, výstav, katalogů a 
další publikační činnosti. 
Za hlavní výstupy budou zodpovědlú : 

Za metodiku Liturgický textil a jeho památková ochrana -
 Za přílohu metodiky Slovník liturgických reálií budou odpovědni

Za metodiku Liturgický textil a způsoby jeho prezentace -

Výstava a katalog Pontifikálie. LitUl'gická roucha biskupské bohoslužby (Paramenta 
olomoucké katedrály) bude připravována pod vedením 
Výstava a katalog Liturgické textilie českých a moravských aristokratických sídel 
budou připravována a realizována pod vedením  

Organízování workshopu -

se ruší a nahrazuje textem 

Nové znění: 

 jako hlavní řešitel příjemce konsorcia bude mít na starosti koordinaci hlavních 
činností, odbornou konzultaci v oblasti liturgických reálií. .• \ 



 bude mít na starosti odbomou konzultaci v oblasti památkářské, odbomé 
vedení při tvorbě dokumentace a její vyhodnocení. 

bude mít na starosti odbomou konzultaci v oblasti historického textilu 
především v umělecko-historických a liturgicko-ceremoniálních souvislostech. 
Odbomé vedení při terélU1ím výzkum u jednotlivých objektů a jejich vyhodnocení budou 
mit na starosti 

 budou mít na starosti vyhodnocení a porovnání památkové 
ochrany liturgického textilu v ČR a SR. 
Všichni členové řešitelského týmu se budou podílet na pf'ípravě metodik, výstav, katalogů a 
další publikační čilU10sti. 
Za hlavní výstupy budou zodpovědní: 
Za metodiku Liturgický textil a jeho památková ochrana -

. Za přílohu metodiky Slovník liturgických reálií budou odpovědní 

Za metodiku Liturgický textil a způsoby jeho prezentace -
 

Výstava a katalog Pontifikálie. Liturgická roucha biskupské bohoslužby (Paramenta 
olomoucké katedrály) bude pfipravována pod vedením  
Výstava a katalog Liturgické textilie českých a moravských aristokratických sídel 
budou pfipravována a realizována pod vedením , 

Organizoválú workshopu -

Zdůvodnční: 
Viz Čl. III. tohoto dodatku 

Čl. III. 

Přehled změn v příloze č. 2 smlouvy - Rozpočet projektu: 

• A - Osobní náklady - Přijemce Č. I - Národlú památkový ústav, pro roky řešení 
2019- 2022. 

Zmčny v položMch: 
• Al - Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 

Zdůvodnění: 
Al - Příjemce Č. 1 - Národní památkový ústav - Řešitelka , která 

měla do projektu nastoupit v lednu 2019, se z přetrvávajících vážných rodi1U1ých důvodů 
nemůže podílet na řešení projektu. V letech 2019 až 2022 se proto finančlú prostředky určené 
pro  použijí od I. 4. 2019 na financování úvazku a odměny 

 která posílila tým již v roce 2018 (viz Dodatek Č. 3) a osvědčila se v průzkumu a 
dokumentaci materiálu v terénu. Její účastí na projektu bude dosaženo větší konzistence prací 
a zkrácení času nutného kjejich provedení na objektech. Zároveň bude  

nadále zajišťovat část překladů archiválií a literatury. Jelikož bude 
zajišťovat odborné podpůrné práce a nebude se přímo podílet na tvorbě výsledků, je do 
řešitelského týmu zařazena v roli DP. 

Celkové náklady a způsob řešení projektu po celou dobu jeho trvání Zllstávají 
nezměněny. 



Čl. IV. 

Přílohy: 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 třech 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 22.3.2019 

poskytovatel 

V Praze dne 
1 ~ -U~- lU'~ 

2019 

OH ouCj dne O 9 -04-

příjemce-koordinátor 
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