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Č.j.: MK42173/2019 OVV 

Dodatek č. 6 ke smlouvě 35/2018/0VV 

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 
(zákon o podpoře výzkumu a vývoje, experimentálního vývoje a inovací) 

Smluvní strany: 
1. Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu 

Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1 
IČ: 00023671 
Zastoupený: doc. Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D., ministrem kultury 
(dále jen „poskytovatel ") 

2. Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci - Cyrilometodějská teologická 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 „příj emce-koordinátor") 

3. Příjemce: Národní památkový ústav 
Právní forma: státní příspěvková organizace 
Adresa: Valdštejnské náměstí 3, 118 01Praha1 
IČ: 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 „Historické liturgické textilie v 
českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace" identifikační kód 
projektu: DG18P020VV035 (dále jen projekt). 

Čl. II. 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, Příloha č. 2-Rozpočet projektu. 



Přehled změn v příloze č. 2 smlouvy - Rozpočet projektu: 
• B - Náklady na pořízení majetku - příjemce-koordinátor - Univerzita Palackého 

v Olomouci, pro rok řešení 2019. 
• B - Náklady na pořízení majetku - příjemce č. 1 - Národní památkový ústav, pro rok 

řešení 2019. 

Změny v položkách - UPOL: 
• B3 -Náklady na pořízení drobného hmotného majetku 

Zdůvodnění: 

B3 - Vzhledem k stávajícímu přístrojovému vybavení, aktuálním potřebám projektu a 
cenám na trhu dochází k dílčím změnám v nákupu přístrojového vybavení. Namísto původně 
plánovaného ručního skeneru, který je nahraditelný dříve již zakoupenými fotoaparáty, bude 
zakoupena přenosná tiskárna pro nutný tisk dokumentů v terénu. Podobně i původně 
plánovaný objektiv s příslušenstvím bude nahrazen digitálním mikroskopem vč. příslušenství 
(stativ, podstavec) s USB napojením do přenosného počítače, jelikož mikroskop se ukázal být 
vhodnější k pořizování mikrosnímků textilních vazeb, detailů výšivek, k analýze vláken a 
povrchových degradací zkoumaných materiálů. Uvedené změny v nákupu přístrojového 
vybavení přinášejí navíc finanční úsporu ve výši 9 tis. Kč. Oproti původnímu rozpočtu bude o 
5 tis. Kč výhodnější i nákup chirurgických odsávaček. Takto ušetřené prostředky v celkové 
výši 14 tis. Kč budou využity v rámci stejné rozpočtové kapitoly B3: namísto původně 
plánovaných dvou notebooků s příslušenstvím budou zakoupeny tři notebooky 
s příslušenstvím a jeden monitor s lepším rozlišením. 

Celková částka pro tuto rozpočtovou kapitolu zůstává nezměněna. 

Změny v položkách-NPÚ: 
• B3 -Náklady na pořízení drobného hmotného majetku 

Zdůvodnění: 

B3 - Vzhledem k aktuálním potřebám projektu a cenám na trhu dochází k dílčím 
změnám v nákupu přístrojového vybavení. V praxi se ukázalo, že pořizování záznamů ručním 
skenerem v archivech nemá pro projekt potřebnou kvalitu a je vhodnější pořizovat záznam 
fotoaparátem. Proto budou zakoupeny dva fotoaparáty s příslušenstvím (objektiv, brašna 
apod.) namísto původně plánovaného jednoho. Druhý fotoaparát pokryje potřeby projektu 
provádět fotodokumentaci více osobami nezávisle na sobě. Díky úspoře za nerealizovaný 
nákup původně plánovaného ručního skeneru bude zakoupena chirurgická odsávačka, která je 
nezbytná pro základní čištění textilií před řádným fotografickým zdokumentováním. 

Celkový objem prostředků alokovaných v této rozpočtové kapitole (25 tis. Kč) zůstává 
beze změn. 

Čl. III. 

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

Čl. IV. 

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 



Čl. v. 

Tento dodatek ke smlouvě se vydává na základě žádosti příjemce-koordinátora z 2. 5. 2019 
doručené na Odbor výzkumu a vývoje dne 7. 5. 2019. 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 1 7 -06- 2019 2019 
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doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.O. 
ministr kultury 

V Praze dne ~ tf. . 7. 2018 
Č. j.: MK 45392/2018 OVV 
Vyřizuje: 

P@věfení ředitelky Odboru výzkumu a vývoje podpfaovou. pravomoci 
k pÍ$emimostem Ministerstva kultury v ()blsi$ti pe>d.pmry vý~kumu 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 přísluší 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 pnjemcem účelové podpory na 
programový projekt smlouvu nebo vydává rozhodnuti o poskytnutí účelové podpory na programový 
projekt (pro příjemce: organizační složky státu), či vydává rozhodnutí podle rozpočtových pravidel 
o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací 
zřizovaných MK. Pro přijímání návrhů projektů dle § 21 odst ] zákona poskytovatel jmenuje 
Komisi pro přijímání návrhů projektů. 

V souladu s ustanovením § 3 odst. 3 Aprobačm'ho řádu MK p@věfwijn výke>lDltemm p@dpi~ové 
pirtJnv®m@ci .k piseml!llo§temj kter<é MK vydlává ČE \Ulzavfrtái <dl~e wýše mrwed~Jm<élln® ({lld~tav~te9 

ifedlňtelllluw Otdlb((l)m wýzkumnnm Sl 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 
kulitumí identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), včetně dodatků smlouvy. 

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

3. Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje 
výzkwnné 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 




