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Č. j.: MK 67621/2019 OVV 

Dodatek č. 7 ke smlouvě 19/2018/0VV 

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: PhDr. Lubomírem Zaorálkem, ministrem kultury 
(dále jen „poskytovatel ") 

2. Příjemce: Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, veřejná výzkumná 
instituce 
Právní forma: veřejná výzkumná instituce 
Adresa: Podbabská 2582/30, Praha 6, 160 00 
IČ: 00020711 
Zastoupený: Ing. Tomášem Urbanem, ředitelem 
(dále jen „příjemce-koordinátor") 

3. Příjemce: Národní památkový ústav 
Právní forma: státní příspěvková organizace 
Adresa: Valdštejnské náměstí 3, 118 O 1 Praha 1 
IČ: 75032333 
Zastoupený: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou 
(dále jen „příjemce") 

4. Příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 
Právní forma: veřejná výzkumná instituce 
Adresa: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice 
IČ: 00027073 
Zastoupený: Doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc., ředitelem 
(dále jen „příjemce) 

5. Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci 
Právní forma: veřejná vysoká škola 
Adresa: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČ: 61989592 



Zastoupený: Prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem 
(dále jen „příjemce") 

6. Příjemce: Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. 
Právní forma: veřejná výzkumná instituce 
Adresa: Prosecká 76, 190 00 Praha 9 
IČ: 67985963 
Zastoupený: doc. PhDr. Martinem Holým, Ph.D., ředitelem 
(dále jen „příjemce") 

Čl. I. 
Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 19/2018/0VV (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 
vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu" 
identifikační kód projektu: DG18P020VV019 (dále jen projekt). 

Čl. II. 

Smluvní strany se dohodly na změně ve smlouvě, Příloha č. 1 - Přihláška projektu, 
kapitola A.II. Zpracování osobních údajů a poučení subjektu údajů. 

Původní znění: 

Správce je povinen při shromažďování, zveřejňování nebo jiném zpracování těchto 
údajů postupovat podle zvláštních právních předpisů3 • 
3 Zákon č. 10112000 Sb„ o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšich předpisů a Nařízeni 
Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o och~aně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobnich údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobnich údajů). 

se ruší a nahrazuje textem: 

Nové znění: 

Správce je povinen při shromažďování, zveřejňování nebo jiném zpracování těchto 
údajů postupovat podle zvláštních právních předpisů3 • 
3 Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějšich předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a 
rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobnich údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobnich údajů). 

Zdůvodnění: 

Zákonem č. 110/2019 Sb. byl zrušen zákon č. 101/2000 Sb., proto je v poznámce pod 
čarou č. 3 aktualizován odkaz na příslušné zvláštní právní předpisy, podle kterých je 
Ministerstvo kultury jako správce povinno postupovat při shromažďování, zveřejňování nebo 
jiném zpracování osobních údajů. 

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. 

Čl. v. 
Tento dodatek se uzavírá z vůle poskytovatele, který je povinen promítnout změnu 

právního předpisu. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má 
platnost originálu. Poskytovatel a příjemci obdrží po jednom stejnopisu. Dodatek smlouvy 
nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

V Praze dne 14. 11. 2019 

V PQPr2~ dne ~)J. 2019 

v a.ottovc..1 dne Ir. /,L. 2019 

V 'Pvo,;z.cz. dne "3. ~2.. · 2019 

V l!UJ2f; dne f,,f./4, 2019 

příjemce-koordinátor 




