Cesta do !'Institut national de l'audiovisuel
(Francie) s cílem výměny informací a seznámení
se s workflow archivace v INA. I člověk
(letenka, hotel, stravné a kapesné dle zákona)Francie

25

25

Celkem

95

95

se ruší a

nově

nahrazuje textem:

Nový komentář:
Cestovní náhrady -

řádek

C3

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

Komentář účastníka

CESNET, z .s.p.o.

Název příjemce:
Specifikace a

zdůvodnění

položky

Cesta do !'Institut national de l'audiovisuel
(Francie) s cílem výměny informací a seznámení
se s workflow archivace v INA. I člověk
(letenka, hotel, stravné a kapesné dle zákona) Francie

Celkem

Navrhované náklady
celkem
(tis. Kč/rok)
25

25

Požadované náklady
z účelových výdajů
MK (tis. Kč/rok)
25

25

Zdůvodnění:

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 ú č innosti
smlouvy č. 5/2016/0VV uvedeny správně .

IRok řešení projektu: 2018
1. Oso bní nákl ady nebo výda je

Původní komentář:

záko nnýc h odvodů - řádek Al
Mzd y a platy jedn otliv ých zaměstnanců bez
každého zaměstnance je
příjemce-koordinátora: Výše mzdy
Komentář účastníka projektu v roli
u na jedno tlivý ch
nosti práce na projektu a míře podíl
v souladu s pravidly NFA , přičemž odpo vídá nároč
výstupech.
příjmení/pracovní

Role na
projektu

poz1ce

(GPIRP/DP)

Titul, jmén o,

Specifikace

Průměrný

předmětu

měsíční

činnosti

úvaz ek na
projektu

Navr hova né
mzdo vé
nákla dy
celke m
(tis.

se ruší a
Nový

nově

Kč/rok)

Poža dova né
nákla dy z
účelových
výdajů

(tis.

MK

Kč/rok)

nahr azuj e texte m:

komentář:

záko nnýc h odvodů- řádek Al
Mzd y a platy jedn otliv ých zaměstnanců bez
oproti předchozímu roku
příjemce-koordinátora: Mzd y jsou
Komentář účastníka proje ktu v roli
mzdy každého zaměstnance
měsíců), odtud zdánlivé navýšení. Výše
počítány na celý kalendářní rok (12
podílu na
náročnosti práce na projektu a míře
je v souladu s pravidly NF A, přičemž odpo vídá
jedno tlivý ch výstupech.
Role na
Titul, jmén o,
projektu
příj men i/ pracovní
pozice

(GP/RP/OP)

Specifikace

Průměrný

předmětu

měsíční

činnosti

úvazek na
projektu

Navr hova né
mzdo vé
náklady
celkem
(tis.

Zdůvodnění:

Kč/rok)

Požadované
nákla dy z
účelových
výdajů

(tis.

MK

Kč/rok)

Dosavadní řešitelka projektu,
o projektu NAKI II stnanecký poměr na pozici vedoucíh
ukončila ke dni 31. 7. 2016 svůj zamě
dokumentace, uchování a zpřístupnění
Laterna magika. Historie a současnost,
í projektu
příjemce - koordinátora za řešen
(DG16P02H005). Novou odpovědnou řešitelkou
se od 1. 9. 2016 stala
y.
Mzdové prostředky v roce 2018 zůstávají beze změn

'

....

IRok řešení projektu: 2018
3. Provo zní nákla dy nebo výdaj e
Původní komentář:

Cestovní náhrady - řádek C3
y na badatelskou cestu, jejímž hlavním
Komentář účastníka projektu v roli příjemce: Náklad
atiky dlouhodobého uchování multimediálních
účelem je seznámení se se způsoby řešení problem
T.
dat v zahraničí, jsou počítány dle zkušeností a pravidel sdružení CESNE
CESN ET, z. s. p . o.
Název příjemce:
Navrhované náklady Požadované náklady
Specifikace a zdůvodnění položky
z účelových výdajů
celkem
MK (tis. Kč/rok)
(tis. Kč/rok)
Cesta na konferenci Archiving (největší
konference v oblasti archivace digitálních médií)
s cílem výměny informací. I člověk (letenka,
hotel, vložné, stravné a kapesné dle zákona) místo ještě nebylo oznámeno

70

70

Celkem

70

70

se ruší a
Nový

nově

nahra zuje textem:

komentář:

Cestovní náhrady - řádek C3
y na badatelskou cestu, jejímž hlavním
Komentář účastníka projektu v roli příjemce: Náklad
dlouhodobého uchování multimediálních
účelem je seznámení se se způsoby řešení problematiky
T.
dat v zahraničí, jsou počítány dle zkušeností a pravidel sdružení CESNE
CESN ET, z . s. p. o.
Název příjemce:
Navrhované náklady Požadované náklady
Specifikace a zdůvodnění položky
z účelových výdajů
celkem
MK (tis. Kč/rok)
(tis. Kč/rok)
Cesta na konferenci Archiving (největší
konference v oblasti archivace digitálních médií)
s cílem výměny informací. 1 č lověk (letenka,
hotel, vložné, stravné a kapesné dle zákona )místo ještě nebylo oznámeno

Celkem

o

o

o

o

Zdůvodnění:

ího pochybení, k náprav ě snížení
U příjemce: CESNET, z. s. p. o. dochází, z důvodu administrativn
Rady ministra kultury pro výzkum
cestovních výdajů v části komentáře nákladů na základě rozhodnutí
2015 OVV ze dne 21. 12. 2015 .
ze dne ll. 12. 2015 , které bylo sděleno dopisem sp. zn. MK-S 16632/
p. o. k datu platnosti a účinnosti
V rozpočtu projektu byly cestovní výdaje u příjemce CESNET, z. s.
smlouvy č . 5/20 16/0V V uvedeny správně.

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

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných

odvodů - řádek

Al

projektu v roli příjemce-koordinátora: 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

Nový

nově

Role na
projektu

Specifikace

Průměrný

předmětu

měsíční

(GPIRP/DP)

činnosti

úvazek na
projektu

Navrhované
mzdové
náklady
celkem

Požadované
náklady z

(tis. Kč/rok)

(tis.

účelových
výdajů

MK

Kč/rok)

nahrazuje textem:

komentář:

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných

odvodů - řádek

Al

projektu v roli příjemce-koordinátora: Mzdy jsou oproti předchozímu roku
počítány na celý ka l endářní 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

Role na
projektu

Specifikace

Průměrný

předmětu

měsíční

(GPIRP/DP)

činnosti

úvazek na
projektu

Navrhované
mzdové
náklady
celkem
(tis.

Kč/rok)

Požadované
náklady z
účelových

výdajů

(tis.

MK

Kč/rok)

Zdůvodnění:

Dosavadní řešitelka projektu,
ukončila ke dni 31. 7. 2016 svůj zaměstnanecký poměr na pozici vedoucího projektu NAKI II Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění
(DG16P02H005). Novou odpovědnou řešitelkou příjemce - koordinátora za řešení projektu
se od 1. 9. 2016 stala
Mzdové prostředky v roce 2019 zůstávají beze změny .

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

Cestovní náhrady -

řádek

C3

projektu v roli příjemce: Náklady na badatelské cesty, jejichž hlavním cílem
je seznámit se se způsoby řešení problematiky dlouhodobého uchování multimediálních dat
v zahraničí, a prezentace výsledků výzkumu. Jsou počítány dle pravidel a zkušeností CESNET.
Komentář účastníka

Název

CESNET, z.s.p.o.

příjemce:

(tis. Kč/rok)

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

Cesta na konferenci Archiving (největší
konference v oblasti archivace digitálních médií)
s cílem výměny informací. I č l ověk (letenka,
hotel, vložné, stravné a kapesné dle zákona) místo ·eště neb Io oznámeno

70

70

Celkem

70

70

Specifikace a zdůvodnění položky

Navrhované náklady
celkem

se ruší a nově nahrazuje textem:

Nový

komentář:

Cestovní náhrady -

řádek

C3

projektu v roli příjemce: Náklady na badatelské cesty, jejichž hlavním cílem
je seznámit se se způsoby řešení problematiky dlouhodobého uchování multimediálních dat
v zahraničí, a prezentace výsledků výzkumu. Jsou počítány dle pravidel a zkušeností CESNET.
Komentář účastníka

Název

příjemce:

CESNET, z.s.p.o.

(tis. Kč/rok)

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

Cesta na konferenci Archiving (největší
konference v oblasti archivace digitálních médií)
s cílem výměny informací. 1 č l ověk (letenka,
hotel, vložné, stravné a kapesné dle zákona)místo ·eště neb Io oznámeno

o

o

Celkem

o

o

Specifikace a zdůvodnění položky

Navrhované náklady
celkem

Zdůvodnění:

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.

Čl. IV.
Příloha:

Souhrnný rozpočet projektu 2016-2019
Dílčí rozpočet projektu NFA- 2016-2019
Dílčí rozpočet projektu Univerzity Karlovy - 2016-2019
Dílčí rozpočet projektu CESNET- 2016-2019
Dílčí rozpočet projektu Českého vysokého učení technického v Praze- 2016-2019

Čl.

v.

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. VI.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Poskytovatel a příjemce obdrží po jednom stejnopisu.

V Praze

dne 9.12.2016

V Praze dne {;3 . c2. . 2016

příjemce-

V Praze dne

.1q, 12 ·

koo

2016
příjemce

V Praze dne

!__~. 1P?...

c

2016
příjemce

V Praze dne /.} . 1~ . 2016
příjemce

Příloha Dodatku - Celkový rozpočet projektu je považována za projektovou dokumentaci a na základě výjimky (dle §3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv) z uveřejnění není zveřejněna

