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doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.O. 
ministr kultury 

V Praze dne -'{ . 7. 2018 
Č.j.: MK.45392/2018 ovv 

Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXX 

Pověření ředitelky Odboru výzkumu a vývoje podpisovou pravomocí 
k písemnostem Ministerstva kultury v oblasti podpory výzkumu 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 příjemcem účelové podpory na 
programový projekt smlouvu nebo vydává rozhodnutí 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. 1 zákona poskytovatel jmenuje
Komisi pro přijímání návrhů projektů.

V souladu s ustanovením § 3 odst. 3 Aprobačního řádu MK pověřuji výkonem podpisové 
pravomoci k písemnostem, které MK vydává či uzavírá dle výše uvedeného odstavce� 
ředitelku Odboru výzkumu a 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
kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), včetně dodatků smlouvy.

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

3. Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje
výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků.

4. Jmenovací listiny pro členy Komise pro přijímání návrhů projektů dle§ 21 odst. 1 zákona.
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