2019/11ll6

Č.j.:

MK28710/20190VV

Dodatek č. 10 ke smlouvě č. 5/2016/0VV
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).
Smluvní strany:
1. Poskytovatel: Česká republika- Ministerstvo kultury- organizační složka státu
Adresa: Maltézské nám.l , 118 ll Praha 1
IČ : 00023671
Zastoupený: doc. Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D., ministrem kultury
(dále jen "poskytovatel")
2.

Příjemce:

Národní filmový archiv
Právní forma: státní příspěvková organizace
Adresa: Malešická 2706/12, 130 00 Praha 3
IČ: 00057266
Zastoupený: PhDr. Michalem Bregantem, generálním
(dále jen "příjemce - koordinátor")

ředite lem

3.

Příjemce: Univerzita Karlova
Právní forma: veřejná vysoká škola
Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
I Č: 00216208
Organizační jednotka, která zajišťuje řešení projektu v rámci subjektu, který je příjemcem:
Filozofická fakulta
Zastoupený zmocněným zástupcem doc. PhDr. Michalem Pullmannem, Ph.D., děkanem
Filozofické fakulty
(dále jen "příjemce")

4.

Příjemce :

CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Právní forma : zájmové sdružení právnických osob
Adresa: Zikova 4, 160 00 Praha 6
IČ: 63839172
Zastoupený: Ing. Janem Gruntorádem, CSc., ředitelem, na základě písemného
(dále jen "příjemce)

5. Příjemce: České vysoké učení technické v Praze- Fakulta elektrotechnícká
Řešitelské pracoviště: Faku lta elektrotechnická
Právní forma: veřejná vysoká škola
Adresa: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6- Dejvice
IČ : 68407700
Zastoupený: doc. RNDr. Vojt(v hem Petráčkem, CSc., rektorem
(dále jen "příjemce)

pověření

Čl. I.

Smluvní strany Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu, Národní filmový
archiv, státní příspěvková organizace, Univerzita Karlova, veřejná vysoká škola, CESNET,
zájmové sdružení právnických osob, zájmové sdružení právnických osob a České vysoké učení
technické v Praze - Fakulta elektrotechnická, Fakulta elektrotechnická, veřejná vysoká škola
uzavře ly smlouvu č. 5/2016/0VV (dále jen smlouva), jejímž předmětem je poskytnutí účelové
podpory z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní
identity na léta 2016 až 2022 (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 "Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace,
uchování a zpřístupnění", identifikační kód projektu DG16P02H005 (dále jen projekt).

Čl. ll.

Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 1, smlouvy, v kapitole m. Příjemci, řešitelé,
v kapitole IV. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu a v kapitole VI. Náklady
projektu (rozpočet)
lll. Příjemci,

řešitelé

Původní komentář:

GlO
Gll
G12
G13
G14
G15
G16
G17

RP

OCR

---

---

se ruší a

nově

nahrazuje textem:

Nový komentář:
GlO
Gll
G12
G13
G14
G15
G16
G17

RP

OCR

---

GIO
Gll
G12
G13
G14
GIS
G16
G17

RP

OCR

-----

Zdůvodnění:

Dochází k doplnění titulu Ph.D. řešitele
který v lednu 2019 dokončil
doktorandské studium a z osobních důvodů od 1. 3. 2019 snížil svůj původní měsíční úvazek 1,0
na 0,5 na projektu. Nově se doplňuje úvazek ve výši 0,5
, která
bude členkou řešitelského týmu pro zpracování filmových materiálů Latemy magiky, kurátorkou a
bude se podílet na přípravě metodik projektu "Latema magika. Historie a současnost, dokumentace,
uchování a zpřístupnění" .

IV. Základní informace o

řešiteli

a

řešitelském

týmu

Původní komentář:

I

1.

Příjmení,

se ruší a

nově

jméno včetně akademických a vědeckých titulů

účastníka řešení

projektu

účastníka řešení

projektu

účastníka řešení

projektu

nahrazuje textem:

Nový komentář:
1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů

I
1.

Příjmení,

I

jméno včetně akademických a vědeckých titulů
.

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných 6 výsledků výzkumu a
vývoje, .iichž .ie člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem.

Zdůvodnění

Text zdůvodnění je shodný s textem zdůvodnění uvedeným v kapitole III.

Příjemci, řešite lé.

VI. Náklady projektu (rozpočet)

I Rok řešení projektu: 2019
1. Osobní náklady nebo výdaje
Původní komentář:

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A 1
Komentář účastníka projektu v roli příjemce-koordinátora: Výše mzdy každého zaměstnance je
v souladu s pravidly NFA, přičemž odpovídá náročnosti práce na projektu a míře podílu na
jednotl!yých výstupech.
Požadované
Navrhované
Průměrný
Specifikace
Role na
Titul, jméno,
náklady z
mzdové
měsíční
předmětu
projektu
příj mení/pracovní
účelových
náklady
úvazek na
(GP/RP/DP) č innosti
pozice
výdaj ů MK
celkem
projektu
(tis. Kč/rok)
(tis. Kč/rok)
RP

se ruší a

nově

Kurátor,
zpracování
filmových
materiálů, práce
na metodikách

1

300

300

nahrazuje textem:

Nový komentář:
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů- řádek A l
Komentář účastníka projektu v roli příjemce-koordinátora: Výše mzdy každého zaměstnance je
v souladu s pravidly NFA, přičemž odpovídá náročnosti práce na projektu a míře podílu na
jednotlivých výstupech.
Požadované
Průměrný
Navrhované
Specifikace
Role na
Titul, jméno,
z
náklady
mzdové
měsíční
projektu
předmětu
příjmení/pracovní
účelových
náklady
úvazek na
(GP/RP/DP) činnosti
pozice
výdaj ů MK
celkem
projektu
(tis. Kč/rok)
(tis. Kč/rok)
,

RP

(od 1.3.2019)

RP

(od 1.3.2019)

Kurátor,
zpracování
filmových
materiálů, práce
na metodikách
Kurátor,
zpracování
ftlmových

0,5

175

175

0,5

125

125

materiá lů,

práce na
metodikách
Zdůvodnění

Text zdůvodněn í je shodný s textem zdůvodnění uvedeným v kapitole m. Příjemci ,

řešitelé.

Rok řešení projektu: 2019
3. Provozní náklady nebo výdaje
Původní komentář:

Cestovní náhrady - řádek C3
Komentář účastníka projektu v roli příjemce: Badatelská cesta zaměřená na prezentaci

výsledků

výzkumu a jejich porovnárú s výsledky obdobných projektů v zahraničí. Náklady jsou určeny dle
zvyklostí a zkušeností ČVUT a s ohledem na obvyklé ceny vložného u plánovaných konferencí a
cen cestovného do příslušných destinací. Rovněž jsou započítány ceny zákonných denních diet a
náhladynaub~ovám.

Název příjemce:
Specifikace a

zdůvodnění

položky

Ceské vysoké učení technické v Praze
Navrhované náhlady Požadované náklady
celkem
z účelových výdajů
(tis. Kč/rok)
MK (tis. Kč/rok)

Účast jednoho zástupce na konferenci CGI (Computer
Graphics lntemational) nebo podobně orientované
konferenci v oblasti počítačové grafiky a virtuální
reality s cílem prezentovat výsledky projektu. Výdaje
zahrnují vložné, jízdné a zákonné diety. Částka
vychází ze současných údajů o těchto cenách a
vložného pro danou konferenci.

50

50

Celkem

50

50

se ruší a

nově

nahrazuje textem:

ovy omeu ar:
Cestovní náhrady -

řádek C3

projektu v roli příjemce: Badatelská cesta zaměřená na prezentaci výsledků
výzkumu a jejich porovnám s výsledky obdobných projektů v zahraničí. Náklady jsou určeny dle
zvyklostí a zkušeností ČVUT a s ohledem na obvyklé ceny vložného u plánovaných konferencí a
cen cestovného do příslušných destinací. Rovněž jsou započítány ceny zákonných denních diet a
náklady na ub~ovám.
Ceské vysoké učení technické v Praze
Název příjemce:
Komentář účastníka

Specifikace a

zdůvodnění

položky

Navrhované náhlady
celkem
(tis.

Kč/rok)

Požadované náklady
z účelových výdajů
MK (tis. Kč/rok)

Účast dvou zástupců na konferenci Archiving 2019
(Lisabon, Portugalsko) s cílem prezentovat výsledky
projektu. Výdaje zahrnují vložné, jízdné a zákonné
diety. Částka vychází ze současných údajů o těchto
cenách a vložného pro danou konferenci.

50

50

Celkem

50

50

Zdůvodnění:

Na základě dosavadního průběhu projektu "Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace,
uchování a zpřístupnění" dochází k nahrazení konference CGI (Computer Graphics Intemational)
v Kanadě konferencí Archiving 2019 (Lisabon, Portugalsko) z důvodu účelnější prezentace výsledků
celého výzkumného projektu interdisciplinárního charakteru před velkou komunitou účastníků, kteří
se zabývají oblastí archivace a managementem digitálního tisku. Z důvodu geografické blízkosti
a z toho vyplývajících nižších nákladi1 dochází k úpravě původně uvedeného jednoho zástupce
na dva účastníky konference. Celková výše finančních prostředků kapitoly provozní náklady nebo
výdaje r. 2019 účastníka projektu ČVUT zůstává beze změny ve výši 50 tis. Kč .

Čl. ID.
Přílohy:

2016-201 9
Souhrnný rozpočet projektu
2016-2019
Dílčí rozpočet projektu NFA
2016-2019
Dílčí rozpočet projektu Univerzity Karlovy
2016-2019
Dílčí rozpočet projektu CESNET
Dílčí rozpočet projektu Českého vysokého učení technického v Praze 2016-2019
Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem Ministerstva kultury
v oblasti podpory výzkumu a vývoje.

Čl. IV.

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny

Čl.

v.

Dodatek se vydává na základě žádosti pnJemce Národního filmového archivu, doručené
na Odbor výzkumu a vývoje dne 29. 3. 2019. Tento dodatek ke sm louvě je vyhotoven v pěti
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

V Praze

dne 18.4.2019

dne

;fJ,G · ůJ/9
příjemce

V Praze

dne

Z4 -07- 2019
pnj

V Praze

dne

1

ce

2 4 -06- Z019

Příloha Smlouvy - Dílčí rozpočty jsou považovány za
projektovou dokumentaci a na základě výjimky (dle §3, odst.
2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv) z uveřejnění nejsou uveřejněny. Z přílohy je
uveřejněn pouze celkový rozpočet za všechny smluvní strany.

--

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
minist r kultury

V Praze dne - '(. . 7. 2018
Č. j.: MK 45392/2018 OVV
Vyřizuje: Dvořáková Martina Ing.

Odbor u výzlrum\\11 a vývoje podpi§ovou pravom ocí
k písemnostem Minist erstva kultur y v oblasti podpo ry výzkumu a vývoje
Pověření ředitelky

V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 Aprobačního řádu Ministerstva kultwy (MK)
sti ve věcech, v nichž
č. j. 17225/2004, ve znění pozdějších změn, ministr kultury schvaluje písemno
č. 130/2002 Sb., o
zákona
9
§
mu přísluší schvalování písemností podle právních předpisů . Dle
ků a o změně některých
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostřed
podpory na
souvisejících zákonů, (zákon) MK jako poskytovatel uzavírá s příjemcem účelové
ový
program
programový projekt smlouvu nebo vydává rozhodnuti o poskytnutí účelové podpory na
pravidel
projekt (pro příjemce: organizační složky státu), či vydává rozhodnutí podle rozpočtových
cí
organiza
ných
o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkum
jmenuje
zákona poskytovatel
zřizovaných MK. Pro přijímáni návrhů projektů dle § 21 odst. I
Komisi pro přijímání návrhů projektů.
vé
V souladu s ustanovením § 3 odst. 3 Aprobačního řádu MK povUuj i výkone m podpi!io
e,
oall§tmvc
éiDo
plrmvommoci lk. písemno stem, lded MK vyall~vil či llDlEmviwil d!De výše IJDVeden
lfedlfite!ku Odboru výzkumu mvývoje MK.
Jedná se o tyto písemnosti:
zákona
1. Smlouva o poskytnuti účelové podpory programového projektu dle § 9 odst. 1 - 4
a
pro Program na podporu aplikovaného výzkwn u a experimentálního vývoje národní
kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), včetně dodatků smlouvy.
zákona
2. Rozhodnutí o poskytnutí učelové podpory programového projektu dle § 9 odst. 5
a
pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní
kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).
rozvoje
3. Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního
.
výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků
4. Jmenovací listiny pro členy Komise pro přijímání návrhů projektů dle§ 21 odst. 1 zákona.

Ing. Martina Dvořáková
ředitelka Odboru výzkumu a vývoje
Ministerstvo kultury

Kontrola

Řádek

OK

E
F

F2

Doplňkové

(relljnl ) n6klady nebo výdaje - max 8% n61dadů

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU ZA DANÝ ROK
AUTOMATICKÝ SOUČET

Celkové běžné náklady projektu za daný rok- AUTOMATICKÝ SOUČET

OK

Řádek

Druh nákladu nebo výdaj e

Doplňkové (re!ijni )

néklady nebo výdaje • max 8% nékladCí

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU ZA DANÝ ROK
AUTOMATICKÝ SOUČET

příjemce-koordinátora a příjemců projektu

Řádek

Druh nákladu nebo výdaje

O tis.

Kč

O tis.

Kč

O tis.

Kč

O tis. Kč

Řádek I

Druh nákladu nebo výdaje

estnancu oez zaKonnycn oavoau.
' . DPČ) bez zákonných odvodů .

I

Poskytovatelem

.-·-··· I
n!ild;uiu
I ' --·'-7---·-.
117n=tnÁ

7

Poskytovatelem

.. -..-·-··· I lbn:onl> n:llld:otlu IUznané náklady z I
I . --.. n!ikl;uiv
~·-

117nanÁ

7

444U!JS. 1\C

4 44U liS. 1\C

4 44U liS. 1\C

4 44U !JS. 1\C

873 tis. Kč

873 tis. Kč

873 tis. Kč

873 tis. Kč

U tiS. 1\C

O tis.

Kč

honoráře.

A3

Autorské

A4

Stipendia studentů

AS

Povinné zákonn

AG

FKSP

Náklady nebo výdaje na provoz dlouhodobého hmotného majetku, který nebyl
pořízen z veřejných prostředků a současně je po dobu řešení projektu užíván
k řešení

Náklady nebo výdaje na zveřeJňování výsledků projektů včetně náklad ů na práva
k těmto výsledkům výzkumu a vývoje

o tis. Kč
O tis.

Doplňkové

(režijní ) n6klady nebo výdaje - max 8% n6kladú

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU ZA DANÝ ROK
- AUTOMATICKÝ SOUČET
Celkové běžné náklady projektu za daný rok · A UTOMATICKÝ SO U ČET

Kč

O tis. Kč

O tis. Kč

U tiS. 1\C

O tis.

Kč

I

Řádek

Náklady nebo výdaje na provoz dlouhodobého hmotného majetku, který nebyl
pořízen z veřejných prostředků a současně je po dobu řešení proJektu užíván
k řešen í

Náklady nebo výdaje na zveřejňování výsledků projektů včetně náklad ů na práva
k těmto výsledkům výzkumu a vývoje

709tis. Kč
1O 299 tis.

Kč

Otis.

Kč

