Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných

odvodů

-

řádek

Al

Komentář účastníka

projektu v roli příjemce-koordinátora: Mzdy jsou počítány pouze na 1O měsíců
v roce 2016, tj. od začátku řešení projektu (1. 3. 2016) do konce kalendářního roku. V následujících
letech projektu budou počítány pro celých 12 měsíců v kalendářním roce. Výše mzdy každého
zaměstnance je v souladu s pravidly NF A, přičemž odpovídá náročnosti práce na projektu a míře podílu
na jednotlivých výstupech.
Pozice vedoucího projektu byla do 31. 7. 2016 obsazena
Od I. 9. 2016 bude obsazena
Titul, jméno,
příjmení/pracovní

poziCe

,
.

Role na
projektu

Specifikace

Průměrný

předmětu

měsíční

(GPIRP/DP)

činnosti

úvazek na
projektu

Navrhované
mzdové
náklady
celkem

výdajů

(tis. Kč/rok)

(tis.

Požadované
náklady z
účelových

MK

Kč/rok)

Zdůvodnění:

Dosavadní řešitelka projektu,
ukončila ke dni 31. 7. 2016 svůj zaměstnanecký

Laterna

magika.

Historie

a

současnost,

poměr

,
na pozici vedoucího projektu NAKI II -

dokumentace,

uchování

a

zpřístupnění

(DG 16P02H005). Novou odpovědnou řešitelkou příjemce - koordinátora za řešení projektu
se od 1. 9. 2016 stává
Nečerpané mzdové prostředky za rok 2016 v položce "Mzdy a platy jednotlivých
zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek Al" (vzhledem k čerpání dovolené původní
řešitelky nebylo z nákladů čerpáno 1.200 , -Kč ; a měsíc srpen 2016, kdy nebylo místo řešitelky
obsazeno 6.000,- Kč) budou, vzhledem k nutnosti intenzivnějšího zapojení nové řešitelky
v prvních měsících po jejím nástupu, vyplaceny finanční prostředky nové řešitelce projektu.

I Rok řešení projektu: 2016
13. Provozní náklady nebo výdaje
Původní komentář:

Cestovní náhrady -

řádek

Komentář účastníka

C3

projektu v roli příjemce-koordinátora: Badatelské cesty do zahraničních
institucí, jejichž účelem je buď výzkum fenoménu mimo ČR (cesta do Bruselu, kde byla v rámci
Expo'58 poprvé uvedena Laterna magika), nebo výměna zkušeností s popisem, katalogizací a
dlouhodobým uchovávánim multimediálních představení v zahraničních institucích.

Specifikace a zdůvodnění položky

Navrhované náklady
celkem
(tis. Kč/rok)

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

cesta 1 výzkumnice NFA do Bruselu (Belgie), 5
dní (částka stanovena na základě běžných cen
letenek a ubytování, a s o hledem na denní sazbu
cestovních náhrad)

22

22

výzkumná cesta 1 pracovníka do galerie Tate
(Londýn, Velká Británie), sbírky Time-based
media, 5 dní (částka stanovena na základě
běžných cen letenek a ubytování, a s ohledem na
denní sazbu cestovních náhrad)

25

25

výzkumná cesta 1 pracovníka The Live Art
Archives (University ofBristol, Theatre
Collection, Bristol, Velká Británie), 5 dní (částka
stanovena na základě běžných cen letenek a
ubytování, a s ohledem na denní sazbu
cestovních náhrad)

25

25

výzkumná cesta 1 pracovníka do Library of
Congress, The Packard Campus, National
Audiovisual Conservation Centre (Culpeper,
USA) a Film Department ofThe National Gallery
of Art (Washington, USA), 1O dní (částka
stanovena na základě běžných cen letenek a
ubytování, a s ohledem na deení sazbu cestovních
náhrad)

60

60

Celkem

132

132

'

Cestovní náhrady -

řádek

C3

Komentář účastníka

projektu v roli příjemce: Badatelská cesta do zahraničí, za účelem studia
fenoménu Latemy magiky v rámci prvního uvedení na Expo'58 v belgickém Bruselu.

Název příjemce:

Univerzita Karlova

Specifikace a zdůvodnění položky

Navrhované náklady
celkem
(tis.

Kč/rok)

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

výzkumná cesta 1 badatelky do Bruselu, 5 dní
(cena stanovena na základě běžných cen letenek
a ubytování, a s ohledem na denní sazbu
cestovních náhrad)

22

22

Celkem

22

22

Cestovní náhrady - řádek C3
projektu v roli příjemce: Náklady na badatelské cesty, jejichž hlavním
ních
účelem je seznámení se se způsoby řešení problematiky dlouhodobé ho uchování multimediál
dat v zahraničí, jsou počítány dle zkušeností a pravidel sdružení CESNET.
Komentář účastníka

Název

CESNET, z.s.p.o.

příjemce :

Navrhované náklady
celkem

Specifikace a zdůvodnění položky

(tis.

Kč/rok)

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

70

70

Cesta do Library of Congress (USA) s cílem
výměny informací a seznámení se s worktlow
archivace v LoC. 1 člověk (letenka, hotel, stravné
a kapesné dle zákona)- USA

60

60

Cesta do AMPATH- Academy ofMotion
Picture Arts and Sciences s cílem výměny
informací a seznámení se s worktlow archivace v
AMPA TH a dalších institucích v regionu. 1
člověk (letenka, hotel, stravné a kapesné dle

60

60

190

190

Cesta na konferenci Archiving (největší
konference v oblasti archivace digitálních médií)
s cílem výměny informací. 1 člověk (letenka,
hotel, vložné, stravné a kapesné dle zákona) pravděpodobně USA, místo ještě nebylo
oznámeno

zákona)

Celkem

se ruší a
Nový

nově

nahrazuje textem:

komentář:

Cestovní náhrady -

řádek

C3

Badatelské cesty do zahraničních
institucí, jejichž úče l em je výměna zkušeností s popisem, katalogizací a dlouhodobým
uchováváním multimediálních představení v zahraničních institucích.

Komentář účastníka

projektu v roli

příjemce-koordinátora :

Specifikace a zdůvodnění položky

výzkumná cesta 1 pracovníka do galerie Tate
(Londýn, Velká Británie), sbírky Time-based
media, 5 dní (částka stanovena na základě
běžných cen letenek a ubytování, a s ohledem na
denní sazbu cestovních náhrad)

(tis. Kč/rok)

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

25

25

Navrhované náklady
celkem

47

47

60
výzkumn á cesta 1 pracovníka do Library of
Congres s, The Packard Campus, National
Audiovis ual Conserv ation Centre (Culpeper,
USA) a Film Departm ent ofThe National Gallery
of Art (Washin gton, USA), 1O dní (částka
stanoven a na základě běžných cen letenek a
ubytován í, a s ohledem na deení sazbu cestovních

60

výzkumná cesta 2 pracovníků The Live Art
Archive s (Univers ity of Bristol, Theatre
Collection, Bristol, Velká Británie), 5 dní (částka
stanoven a na základě běžných cen letenek a
ubytován í, a s ohledem na denní sazbu
cestovní ch náhrad)

náhrad)
132

132

Celkem

Cestovní náhrady -

řádek

C3

projektu v roli příjemce: Cesta d Bristolu za
praxí archivace a prezentace multimediálních děl.

Komentář účastníka

účelem

seznámení se s tamní

Univerz ita Karlova

Název příjemce:

(tis. Kč/rok)

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

výzkumn á cesta 1 badatelk y do Bristolu, 5 dní
(cena stanoven a na základě běžných cen letenek
a ubytován í, a s ohledem na denní sazbu
cestovní ch náhrad)

22

22

Celkem

22

22

Specifik ace a

zdůvodnění

Cestovní náhrady -

položky

řádek

Navrhov ané náklady
celkem

C3

projektu v roli příjemce : Náklady na badatelské cesty, jejichž hlavním
bého uchování multimediálních
účelem je seznáme ní se se způsoby řešení problema tiky dlouhodo
dat v zahraničí , jsou počítány dle zkušeností a pravidel sdružení CESNET .

Komentá ř účastníka

CESNE T, z.s.p .o.

Název příjemce:
Specifik ace a

zdůvodnění

položky

Navrhov ané náklady
celkem
(tis.

Cesta do Library of Congress (USA) s cílem
vý m ěny informac í a seznáme ní se s workflow
archivac e v LoC. 2 lídé (letenka, hotel, stravné a
kapesné dle zákona) - USA

60

Kč/rok)

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

60

Cesta do AMP ATH - Academy of Motion Picture
Arts and Sciences s cílem výměny informací a
seznámení se s workflow archivace v AMPATH
a dalších institucích v regionu. 2 lidé (letenka,
hotel, stravné a kapesné dle zákona)

60

60

Celkem

120

120

Zdůvodnění:

U příjemce-koordinátora: Národního filmového archivu a příjemce: Univerzity Karlovy dochází
ke změně cíle zahraniční služební cesty z Bruselu do Bristolu s ohledem na skutečnost, že bristolské
archivní fondy disponují větším rozsahem základního materiálu archivního fondu. U příjemce:
CESNET, z. s. p. o. dochází, z důvodu administrativního pochybení, k nápravě snížení cestovních
výdajů v části komentáře nákladů na základě rozhodnutí Rady ministra kultury pro výzkum ze
dne ll. 12. 2015, které bylo sděleno dopisem sp. zn. MK-S 16632/2015 OVV ze dne 21.12.2015.
V rozpočtu projektu byly cestovní výdaje u příjemce: CESNET, z. s. p. o. k datu platnosti a účinnosti
smlouvy č. 5/20 16/0VV uvedeny správně. Dochází k navýšení počtu osob z 1 na 2 na cesty
do Library of Congress a do AMP ATHu u příjemce CESNET, z. s. p. o. V důsledku nízké ceny
letenek je možné za stejnou výši tj. 60 tis. Kč vyslat na služební cestu 2 osoby namísto původně
plánovaného I člověka. Náklady na ubytování zůstávají nezměněny, celková výše nákladů se nemění.

I Rok řešení projektu: 2017
1. Osobní náklady nebo výdaje
Původní komentář:

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných

odvodů

-

řádek

Al

projektu v roli příjemce-koordinátora: Mzdy jsou oproti předchozímu roku
počítány na celý kalendářní rok (12 měsíců) , odtud zdánlivé navýšení. Výše mzdy každého zaměstnance
je v souladu s pravidly NF A, přičemž odpovídá náročnosti práce na projektu a míře podílu na
jednotlivých výstupech.
Komentář účastníka

Titul, jméno,
příjmení/pracovní

pozice

se ruší a

nově

Průměrný

Role na
projektu

Specifikace
předmětu

měsíční

(GPIRP/DP)

činnosti

úvazek na
projektu

nahrazuje textem:

Navrhované
mzdové
náklady
celkem

Požadované
náklady z

(tis. Kč/rok)

(tis.

účelových

výdajů

MK

Kč/rok)

Nový

komentář:

Mzdy a platy jednotliv ých zaměstnanců bez zákonný ch odvodů - řádek Al
jsou oproti předchozímu roku
Komentář účastníka projektu v roli příjemce-koordinátora: Mzdy
. Výše mzdy každého zaměstnance
počítány na celý kalendářní rok (12 měsíců), odtud zdánlivé navýšení
na
je v souladu s pravidly NF A, přičemž odpovídá náročnosti práce na projektu a míře podílu
jednotlivých výstupech.
Požadované
Navrhované
Průměrný
Specifikace
Role na
Titul, jméno,
náklady z
mzdové
předmětu
projektu
měsíční
příjmenUpracovní
účelových
náklady
činnosti
úvazek na
pozice
(GP/RP/DP)
výdajů MK
celkem
projektu
(tis. Kč/rok)
(tis. Kč/rok)

Zdůvodnění:

Dosavad ní řešitelka projektu ,
ukončila ke dni 31. 7. 2016 svůj zaměstnanecký

Laterna

magika.

Historie

a

poměr

na pozici vedoucí ho proj ektu NAKI II -

dokumentace,

současnost,

uchován í

- koordin átora za

(DG 16P02H 005). Novou odpovědnou řešitelkou příjemce
od 1. 9. 2016 stala
Mzdové prostředky v roce 2017 zůstávají beze zrněny .

a
řešení

zpřístupněn í

projektu se

I Rok řešení projektu : 2017
3. Provozn í náklady nebo výdaje
Původní komentář:

Cestovn í náhrady -

řádek

C3

projektu v roli příjemce : Náklady na badatelské cesty, jejichž hlavním
bého uchování multimediálních
účelem je seznámení se se způsoby řešení problematiky dlouhodo
dat v zahraničí , jsou počítány dle zkušeností a pravidel sdružení CESNET .

Komentář účastníka

Název

příjemce:

CESNE T, z.s.p .o.

Specifikace a zdůvodnění položky

Navrhované náklady
celkem
(tis. Kč/rok)

Požadované náklady
z účelový ch výd ajů
MK (tis. Kč/rok)

Cesta na konferenci Archiving (největš í
konference v oblasti archivace digitálních médií)
s cílem vým ě n y infonnací. I člověk (letenka,
hotel, vložné, stravné a kapesné dle zákona) místo ještě nebylo oznámeno

70

70

