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Č.j.: MK 59061/2019 OVV 

Dodatek č. 9 ke smlouvě 22/2016/0VV 

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. 1 , 118 ll Praha 1 

IČ: 00023671 
Zastoupený: PhDr. Lubomírem Zaorálkem, ministrem kultury 

(dále jen "poskytovatel") 

2. Příjemce: Národní muzeum 
Právní forma: státní příspěvková organizace 
Adresa: Václavské náměstí 68, Praha 1, 115 79 
IČ:00023272 . 

Zastoupený: PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem 
(dále jen "příjemce - koordinátor") 

3. Příjemce: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. 
Právní forma: veřejná výzkumná instituce 

Adresa: Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 
IČ:68378297 
Zastoupený: doc. Ing. Stanislavem Pospíšilem, Ph.D., ředitelem 

(dále jen "příjemce") 

4. Příjemce: Univerzita Karlova 
Právní forma: veřejná vysoká škola 
Adresa: Ovocný trh 560/5, 11 6 36 Praha 1 
IČ: 00216208 
Organizační jednotka, která zajišťuje řešení projektu v rámci subjektu, který je příjemcem: 

Filozofická fakulta 
Zastoupený: zmocněným zástupcem doc. PhDr. Michalem Pullmannem, PhD., děkanem 

Filozofické fakulty 

(dále jen "příjemce) 



ČI. I. 

Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 22/2016/0VV (dále jen smlouva), jejímž předmětem je 

poskytnutí účelové podpory z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a 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 "Analýza, popis a archivace souborných informací o vlastnostech předmětů 

kulturního dědictví a využití těchto informací v restaurátorské, konzervátorské a 
badatelské praxi" identifikační kód projektu: DG16P02M022 (dále jen projekt). 

ČI. II. 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí účelové podpory výzkumu a 
vývoje na řešení programového projektu uzavřené 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, experimentálního vývoje a 
inovací), příloha č. 1., v části A - Zpracování osobních údajů a poučení subjektu údajů -
se v poznámce pod čarou č. 5, která zní: 

"S Zákon č . 1 O 112000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů)" 
vypouští text: "Zákon č. 1 O 1/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů," 

a nahrazuje se textem: "Zákon č. ll 0/2019 Sb. , o zpracováni osobních údajů," 

Zdůvodnění: 
Zákonem č . 110/2019 Sb. byl zrušen zákon č . 101/2000 Sb. , proto se v poznámce pod čarou 

č. 5 aktualizuje odkaz na pfislušné zvláštní právní předpisy, podle kterých je Ministerstvo 

kultury jako správce povinno postupovat při shromažďování, zveřejňovátú nebo jiném 

zpracování osobních údajů. 

V příloze č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na resení 
programového projektu uzavřené podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentáhúho vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), se vypouští text ve 
znění : 

"A. Zpracování osobních údajů 

Souhlas se zpracovánim osobních údajů musí být vlastnoručně podepsán všemi 
řešiteli , tedy fyzickou osobou odpovědnou příjemci-koordinátorovi za řešení projektu 
(řešitelem příjemce-koordinátora) a fyzickou(kými) osobou(ami) podílející(mi) se na řešení 
projektu v rámci pracovněprávního vztahu s příjemcem-koordinátorem, ale 
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neodpovídající(mi) příjemci-koordinátorovi za řešení projektu (ostatní řešitel pnJemce
koordinátora), fyzickou osobou odpovědnou příjemci za řešení projektu (řešitelem příjemce) a 
fyzickou(kými) osobou(ami) podílející(mi) se na řešení projektu v rámci pracovněprávního 
vztahu s příjemcem, ale neodpovídající(mi) příjemci za řešení projektu (ostatní řešitel 

příjemce), jejichž osobní údaje jsou uvedeny v přihlášce tohoto projektu do veřejné soutěže 
v polích Gl 0-G 17 a dále příjemcem-koordinátorem (u právnických osob statutárními orgány 
příjemce-koordinátora), a příjemci (u právnických osob statutárními orgány příjemců). Takto 
uvedený souhlas všech subjektů se zpracováním osobních údajů je nezbytnou náležitostí 
úplné přihlášky návrhu projektu. Neudělení souhlasu ke zpracování osobních údajů v rozsahu 
níže uvedeném je důvodem pro vvřazení přihlášky z veřejné soutěže." 

Zdůvodnění: 

Na základě uzavřeného dodatku č. 5 ze dne 20. 7. 2018 ke smlouvě č. 22/2016 OVV byl 

změněn text p1·ílohy č. 1 v části A v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Nařízení), účinné od 25. 5. 2018. Při vydávání 

dodatků ke smlouvě o poskytnutí účelové podpory na tento projekt nesmí již být vyžadován 

písemný souhlas se zpracováním osobních údajů tam, kde zpracování osobních údajů 

subjektu(ů) bude nadále probíhat ve smyslu plnění právních povinností dle ustanovení čl. 6 

odst. 1 písm. c) tohoto Nařízení. Při zpracováni dodatku č. 5 nebyl administrativním 

pochybením na straně poskytovatele důsledně vypuštěn plný text části A a zůstal tak platný 

první odstavec této části včetně nadpisu. Tímto dodatkem se administrativní chyba napravuje. 

Čl. III. 

Příloha: Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem MK v oblasti 
podpory výzkumu a vývoje 

Čl. IV. 

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
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ČI. V. 

Tento dodatek se uzavírá na z vůle poskytovatele, který je povinen promítnout změnu 
právního předpisu a dále je povinen napravit vlastní administrativní pochybení při uzavření 
jednoho z předchozích dodatků smlouvy. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech 
stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Poskytovatel a příjemce obdrží po jednom 
stejnopisu. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

V Praze dne j~JiJ. 2019 v dne 11 ·10- 101~019 

příjemce-

dne lf · (O- 20!&t

dne J. J1. 2019 



PhDr. Lubomír Zaorálek 
ministr kultury 

V Praze dne /4( . září 2019 
Č.j. : MK 60547/2019 OVV 

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). MK vydává rozhodnutí o poskytnutí institucionální 

podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací zřizovaných MK na základě 

§ 14 odst. 2 a 4 ve vazbě na § 54 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s ustanovením § 4 odst. 2, písm. a), bod 1. zákona. 

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 20 I 6 až 2022 (NAKI II). 

3. Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 

výzkumné organizace zřizované MK dle § 14 odst. 2 a 4 ve vazbě na § 54 zákona 

č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 

písm. a) bod 1. zákona. 

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 




