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DODATEK č. 4 

Smlouvy o spolupráci mezi příjemcem a dalšími účastníky na řešení projektu  
 „Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní 

krajiny České republiky“ s identifikačním kódem DG16P02M034 
(dále jen „projekt“) 

 

Smluvní strany: 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 

sídlo: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice 

IČO: 00027073 

DIČ: CZ 00027073 

zastoupen panem doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc., ředitelem  

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení v rámci projektu: 40096-5122111/0710, 685425/0300 

 
 
dále jen „VÚKOZ“ nebo též „příjemce“ 

 
 
a 

Národní památkový ústav, s.p.o. 
sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
IČO: 75032333 
DIČ: CZ 75032333 
zastoupen paní Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou 
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení v rámci projektu: 60039011/0710 
 
 
dále jen „NPÚ“ nebo též „další účastník 1“ 
 

 
České vysoké učení technické v Praze 
sídlo: 166 36 Praha - Dejvice, Zikova 4 
IČO: 68407700 
DIČ: CZ 68407700 
zastoupeno panem Prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc., rektorem 
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení v rámci projektu: 19-5504610227/0100 
 
 
dále jen „ČVUT“ nebo též „další účastník 2“ 
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Mendelova univerzita v Brně 
sídlo: Zemědělská 1, 613 00 Brno – sever 
IČO: 62156489 
DIČ: CZ 62156489 
zastoupena panem Prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem 
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení v rámci projektu: 7200300237/0100 
 
dále jen „MENDELU“ nebo též „další účastník 3“ 
 
další účastník 1, další účastník 2 a další účastník 3 – společně dále též jen „další účastníci 

projektu“ 
 
 
 

uzavřeli prostřednictvím svých zplnomocněných zástupců dne 19. 2. 2016, v souladu s ustanovením        

§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouvu o spolupráci mezi příjemcem 

a dalšími účastníky na řešení projektu  „Identifikace a prezentace památkového potenciálu 

historické kulturní krajiny České republiky“ s identifikačním kódem DG16P02M034 (dále jen 

„smlouva“).  

 

Čl. I. 

V souladu s ustanovením článku 12 výše uvedené smluvní strany přijímají úpravy a doplnění 

smlouvy o změny podle uzavřeného Dodatku č. 4 ke smlouvě č. 34/2016/OVV o poskytnutí účelové 

podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřeného 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) uzavřeného mezi 

poskytovatelem Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu a 

příjemcem Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví – veřejná výzkumná 

instituce ze dne  6.12. 2017. 

 

      Čl. II. 
Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, Článek 3, Uznané náklady projektu a poskytnutí 
účelové podpory, bod 6, 7 a 12. 
 
Původní komentář 
 
6. Uznané náklady projektu celkem za dobu řešení projektu jsou 24 953 tis. Kč (slovy: 

Dvacetčtyřimilionůdevětsetpadesáttřitisíc Kč). 

Uznané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) za dobu 

řešení projektu jsou 24 953 tis. Kč (slovy: Dvacetčtyřimilionůdevětsetpadesáttřitisíc Kč). 

7. Účelová podpora projektu z programu NAKI II, kterou poskytovatel poskytne příjemci za celou 

dobu řešení je: 24 953 tis. Kč (slovy: Dvacetčtyřimilionůdevětsetpadesáttřitisíc Kč). 
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12. Uznané náklady projektu celkem hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu 

NAKI II), z jiných veřejných zdrojů a neveřejných zdrojů v jednotlivých letech řešení projektu 

jsou (v tis. Kč): 

 

Rok 
Uznané náklady projektu (tis Kč) 

2016 2017 2018 2019 2020 celkem 

Uznané náklady projektu celkem 

- z toho: 
4 983 4 994 4 991 4 989 4 996 24 953 

-uznané náklady projektu hrazené 

z účelových výdajů MK (účelové 

podpory programu NAKI II) 

4 983 4 994 4 991 4 989 4 996 24 953 

-uznané náklady projektu hrazené 

z jiných veřejných zdrojů 
0 0 0 0 0 0 

-uznané náklady projektu hrazené 

z jiných neveřejných zdrojů  
0 0 0 0 0 0 

 
se ruší a nahrazuje textem 
 
Nový komentář 
 
6. Uznané náklady projektu celkem za dobu řešení projektu jsou 25 484 tis. Kč (slovy: 

Dvacetpětmilionůčtyřistaosmdesátčtyřitisíce Kč). 

       Uznané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) za dobu 

řešení projektu jsou 25 484 tis. Kč (slovy: Dvacetpětmilionůčtyřistaosmdesátčtyřitisíce Kč). 

 

7. Účelová podpora projektu z programu NAKI II, kterou poskytovatel poskytne příjemci za celou 

dobu řešení je: 25 484 tis. Kč (slovy: Dvacetpětmilionůčtyřistaosmdesátčtyřitisíce Kč). 

 
 
12. Uznané náklady projektu celkem hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu 

NAKI II), z jiných veřejných zdrojů a neveřejných zdrojů v jednotlivých letech řešení projektu 

jsou (v tis. Kč): 

 

Rok 
Uznané náklady projektu (tis Kč) 

2016 2017 2018 2019 2020 celkem 

Uznané náklady projektu celkem 

- z toho: 
4 983 4 994 5 181 5 177 5 149 25 484 

-uznané náklady projektu hrazené 

z účelových výdajů MK (účelové 

podpory programu NAKI II) 

4 983 4 994 5 181  5 177 5 149 25 484 

-uznané náklady projektu hrazené 

z jiných veřejných zdrojů 
0 0 0 0 0 0 

-uznané náklady projektu hrazené 

z jiných neveřejných zdrojů  
0 0 0 0 0 0 
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Čl. III. 

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje, 

Příloha I. kapitola II. Financování projektu, Financování projektu v jednotlivých letech jeho řešení a za 

celou dobu řešení projektu 

 
Původní komentář 

(FR1) 

Navrhované 

způsobilé náklady 

celkem 

(tis. Kč) 

Požadované způsobilé 

náklady z účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč) 

Poskytovatelem 

uznané náklady 

celkem 

(pole CEP FR2) 

(tis. Kč) 

Poskytovatelem uznané 

náklady z účelových 

výdajů MK 

(pole CEP FR3) 

(tis. Kč) 

2016 4983 4983 4983 4983 

2017 4994 4994 4994 4994 

2018 4991 4991 4991 4991 

2019 4989 4989 4989 4989 

2020 4996 4996 4996 4996 

Celkem  24953 24953 24953 24953 

 
se ruší a nahrazuje textem 

 

(FR1) 

Navrhované 

způsobilé náklady 

celkem 

(tis. Kč) 

Požadované způsobilé 

náklady z účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč) 

Poskytovatelem 

uznané náklady 

celkem 

(pole CEP FR2) 

(tis. Kč) 

Poskytovatelem uznané 

náklady z účelových 

výdajů MK 

(pole CEP FR3) 

(tis. Kč) 

2016 4983 4983 4983 4983 

2017 4994 4994 4994 4994 

2018 5181 5181 5181 5181 

2019 5177 5177 5177 5177 

2020 5149 5149 5149 5149 

Celkem  25484 25484 25484 25484 
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Čl. IV. 
 

Smluvní strany se dohodly na změně v příloze č. I. Smlouvy, kapitola VI. Náklady projektu (rozpočet) 
 

 

1. Osobní náklady nebo výdaje – rok 2018 

Původní komentář 

a) k řádku A1 "Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů" 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Mzdy pracovníků NPÚ vycházejí ze současného mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu 

včetně pohyblivých složek. Na projektu bude dle přepočtených pracovních úvazků pracovat 0,5 

stálých zaměstnanců a 0,8 dalších pracovníků. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrná 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxx GS koordinace 

řešitelského 

týmu NPÚ, 

ověření 

metodiky 

typologie HKK, 

koordinace 

terénních 

průzkumů a 

prezentace 

v GIS, zahájení 

etapy 

prezentace 

HKK laické 

veřejnosti  

0,2 79 79 

xxxxxxxxxxxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

0,1 53 53 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

0,1 56 56 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

reliktní krajiny, 

spolupráce na 

prezentaci 

výsledků v GIS 

0,1 46 46 

4 osoby DP terénní 

průzkum HKK 

0,4 182 182 

2 osoby, pracovní 

poměr 2x0,1 

úvazku od 1.7.2018  

(výzkumní 

pracovníci přijatí 

na dobu řešení 

projektu) 

DP zahájení 

přípravy 

podkladů pro 

výstavu a 

katalog na 

téma 

prezentace 

hodnot HKK 

laické 

veřejnosti 

0,1 45 45 

Editor GIS 

(pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu) 

DP interpretace 

výsledků 

terénního 

průzkumu 

v prostředí GIS 

0,2 74 74 

Administrátor THP DP ekonomická a 

administrativní 

agenda 

0,1 41 41 

Celkem    576 576 
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Opravený původní komentář (viz text zdůvodnění) 

a) k řádku A1 "Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů" 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Mzdy pracovníků NPÚ vycházejí ze současného mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu 

včetně pohyblivých složek. Na projektu bude dle přepočtených pracovních úvazků pracovat 0,5 

stálých zaměstnanců a 0,8 dalších pracovníků. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrná 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxx GS koordinace 

řešitelského 

týmu NPÚ, 

ověření 

metodiky 

typologie HKK, 

koordinace 

terénních 

průzkumů a 

prezentace 

v GIS, zahájení 

etapy 

prezentace 

HKK laické 

veřejnosti  

0,2 76 76 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

0,1 49 49 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

0,1 48 48 
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xxxxxxxxxxxxxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

reliktní krajiny, 

spolupráce na 

prezentaci 

výsledků v GIS 

0,1 41 41 

4 osoby DP terénní 

průzkum HKK 

0,4 167 167 

2 osoby, pracovní 

poměr 2x0,1 

úvazku od 1.7.2018  

(výzkumní 

pracovníci přijatí 

na dobu řešení 

projektu) 

DP zahájení 

přípravy 

podkladů pro 

výstavu a 

katalog na 

téma 

prezentace 

hodnot HKK 

laické 

veřejnosti 

0,1 41 41 

Editor GIS 

(pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu) 

DP interpretace 

výsledků 

terénního 

průzkumu 

v prostředí GIS 

0,2 69 69 

Administrátor THP DP ekonomická a 

administrativní 

agenda 

0,1 40 40 

Celkem    531 531 

Zdůvodnění opravy původního komentáře: 
Základem pro výpočet navýšených tarifních platů je rozpočet s opravenou výší mzdových nákladů              
a povinných zákonných odvodů oproti přihlášce projektu. V důsledku administrativní chyby při 
podání návrhu přihlášky projektu byly opomenuty povinné zákonné odvody (ř. A5) z ročních odměn 
zaměstnanců ve výši 45 tis. Kč. Odpovídající část mzdových nákladů ve výši 45 tis. se proto převádí 
do povinných zákonných odvodů z ř. A1. 
 

b) k řádku A2 "Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů" 

Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - řádek A2 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 
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V roce 2018 se zapojí 2 řešitelé a 7 dalších pracovníků v celkovém rozsahu 1 270 hodin. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhovan

é mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. 

Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxx

x 

RS ověření 

metodiky 

typologie 

HKK, terénní 

průzkum 

320 35 35 

xxxxxxxxxxxxxxx

xxx 

RS ověření 

metodiky 

typologie 

HKK, terénní 

průzkum 

320 35 35 

1 osoba DP fotodokumen

tace 

vybraných 

částí HKK 

100 10 10 

3 osoby DP terénní 

průzkum 

vybraných 

částí HKK 

320 35 35 

2 osoby DP archivní 

průzkumy 

modelových 

území 

120 10 10 

1 osoba DP konzultant 

způsobu 

prezentace 

HKK laické 

veřejnosti 

(psycholog, 

pedagog) 

90 10 10 

Celkem    135 135 
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e) k řádku A5 "Povinné zákonné odvody" 

Povinné zákonné odvody - řádek A5 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Název dalšího účastníka: NPU 

Navrhované povinné zákonné odvody 

celkem (tis. Kč/rok) 

Požadované povinné zákonné odvody 

z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok) 

119 119 

 

Opravený původní komentář  

e) k řádku A5 "Povinné zákonné odvody" 

Povinné zákonné odvody - řádek A5 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Název dalšího účastníka: NPU 

Navrhované povinné zákonné odvody 

celkem (tis. Kč/rok) 

Požadované povinné zákonné odvody 

z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok) 

164   164 

Zdůvodnění opravy původního komentáře: 
Základem pro výpočet navýšených tarifních platů je rozpočet s opravenou výší mzdových nákladů              
a povinných zákonných odvodů oproti přihlášce projektu. V důsledku administrativní chyby při 
podání návrhu přihlášky projektu byly opomenuty povinné zákonné odvody (ř. A5) z ročních odměn 
zaměstnanců. Odpovídající část mzdových nákladů ve výši 45 tis. se proto převádí do povinných 
zákonných odvodů. 

 

f) k řádku A6 "FKSP" 

FKSP - řádek A6 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Navrhovaný příděl do fondu kulturních a 

sociálních potřeb celkem (tis. Kč/rok) 

Požadovaný příděl do fondu kulturních a 

sociálních potřeb z účelových výdajů MK (tis. 

Kč/rok) 

Název dalšího účastníka: NPU 

8 8 
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se ruší a nahrazuje textem 

Nový komentář 

a) k řádku A1 "Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů" 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Mzdy pracovníků NPÚ vycházejí ze současného mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu 

včetně pohyblivých složek. Na projektu bude dle přepočtených pracovních úvazků pracovat 0,5 

stálých zaměstnanců a 0,8 dalších pracovníků. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrný 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxxxx GS koordinace 

řešitelského 

týmu NPÚ, 

ověření 

metodiky 

typologie HKK, 

koordinace 

terénních 

průzkumů a 

prezentace 

v GIS, zahájení 

etapy 

prezentace 

HKK laické 

veřejnosti  

0,2 95 95 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

0,1 59 59 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

0,1 55 55 
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průzkum 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

reliktní krajiny, 

spolupráce na 

prezentaci 

výsledků v GIS 

0,1 48 48 

4 osoby DP terénní 

průzkum HKK 

0,4 200 200 

2 osoby, pracovní 

poměr 2x0,1 

úvazku od 1.7.2018  

(výzkumní 

pracovníci přijatí 

na dobu řešení 

projektu) 

DP zahájení 

přípravy 

podkladů pro 

výstavu a 

katalog na 

téma 

prezentace 

hodnot HKK 

laické 

veřejnosti 

0,1 49 49 

Editor GIS 

(pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu) 

DP interpretace 

výsledků 

terénního 

průzkumu 

v prostředí GIS 

0,2 85 85 

Administrátor THP DP ekonomická a 

administrativní 

agenda 

0,1 48 48 

Celkem    639 639 

Zdůvodnění změny 

Navýšení mzdových nákladů je žádáno z důvodu postupného navyšování platových tarifů v letech 

2015-2017, s ohledem na platné změny nařízení vlády č. 564/2016 Sb. 

 

b) k řádku A2 "Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů" 

Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - řádek A2 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 
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V roce 2018 se zapojí 2 řešitelé a 7 dalších pracovníků v celkovém rozsahu 1 270 hodin. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhovan

é mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. 

Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie 

HKK, terénní 

průzkum 

320 45 45 

xxxxxxxxxxxxxxx RS ověření 

metodiky 

typologie 

HKK, terénní 

průzkum 

320 45 45 

1 osoba DP fotodokumen

tace 

vybraných 

částí HKK 

100 13 13 

3 osoby DP terénní 

průzkum 

vybraných 

částí HKK 

320 45 45 

2 osoby DP archivní 

průzkumy 

modelových 

území 

120 13 13 

1 osoba DP konzultant 

způsobu 

prezentace 

HKK laické 

veřejnosti 

(psycholog, 

pedagog) 

90 13 13 

Celkem    174 174 
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Zdůvodnění změny 
Navýšení ostatních osobních nákladů se provádí z důvodu postupného navyšování platových tarifů, 
s ohledem na platné změny nařízení vlády č. 564/2016 Sb. 
 

e) k řádku A5 "Povinné zákonné odvody" 

Povinné zákonné odvody - řádek A5 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Název dalšího účastníka: NPU 

Navrhované povinné zákonné odvody 

celkem (tis. Kč/rok) 

Požadované povinné zákonné odvody 

z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok) 

201 201 

Zdůvodnění změny 
Navýšení povinných zákonných odvodů vyplývá z požadavku na navýšení osobních nákladů (ř. A1), 
vzhledem k růstu tarifních platů v letech 2015-2017, s ohledem na platné změny nařízení vlády 
č. 564/2016 Sb. 
 

f) k řádku A6 "FKSP" 

FKSP - řádek A6 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Navrhovaný příděl do fondu kulturních a 

sociálních potřeb celkem (tis. Kč/rok) 

Požadovaný příděl do fondu kulturních a 

sociálních potřeb z účelových výdajů MK (tis. 

Kč/rok) 

Název dalšího účastníka: NPU 

14 14 

Zdůvodnění změny 
Důvodem změny příspěvku je změna základu pro odvod po změně mzdových prostředků na řádku 
A1. Vnitřním předpisem NPÚ byl navýšen příděl do FKSP z 1% na 2%. 
 
 

 
1. Osobní náklady nebo výdaje – rok 2019 
Původní komentář 

a) k řádku A1 "Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů" 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 



 15 

Mzdy pracovníků NPÚ vycházejí ze současného mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu 

včetně pohyblivých složek. Na projektu bude dle přepočtených pracovních úvazků pracovat 0,5 

stálých zaměstnanců a 0,6 dalších pracovníků. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrná 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxxxx GS koordinace 

řešitelského 

týmu NPÚ, 

dokončení 

metodiky 

typologie HKK, 

koordinace 

terénních 

průzkumů a 

prezentace 

v GIS, etapy 

prezentace 

HKK laické 

veřejnosti  

0,2 81 81 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS dokončení 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

0,1 53 53 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx RS dokončení 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

0,1 56 56 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS dokončení 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

reliktní krajiny, 

zpracování 

rec. článku, 

spolupráce na 

0,1 46 46 
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přípravě 

special. map 

2 osoby (výzkumní 

pracovníci přijatí na 

dobu řešení 

projektu) 

DP zpracování 

podkladů pro 

výstavu a 

katalog na 

téma 

prezentace 

hodnot HKK 

laické 

veřejnosti vč. 

mladší věkové 

kategorie 

0,2 90 90 

Editor GIS 

(pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu) 

DP interpretace 

výsledků 

terénního 

průzkumu 

v prostředí GIS 

0,2 74 74 

Programátor GIS DP vytvoření GIS 

projektu HKK 

integrovaného 

v prostředí 

IISPP NPÚ, 

instalace dat 

získaných 

terénními 

průzkumy 

řešitelů 

projektu 

0,1 50 50 

Administrátor THP DP ekonomická a 

administrativní 

agenda 

0,1 41 41 

Celkem    491 491 

 

Opravený původní komentář (viz text zdůvodnění)) 

a) k řádku A1 "Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů" 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Mzdy pracovníků NPÚ vycházejí ze současného mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu 



 17 

včetně pohyblivých složek. Na projektu bude dle přepočtených pracovních úvazků pracovat 0,5 

stálých zaměstnanců a 0,6 dalších pracovníků. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrná 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxxx GS koordinace 

řešitelského 

týmu NPÚ, 

dokončení 

metodiky 

typologie HKK, 

koordinace 

terénních 

průzkumů a 

prezentace 

v GIS, etapy 

prezentace 

HKK laické 

veřejnosti  

0,2 78 78 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx RS dokončení 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

0,1 49 49 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS dokončení 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

0,1 48 48 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS dokončení 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

reliktní krajiny, 

zpracování 

rec. článku, 

spolupráce na 

přípravě 

0,1 42 42 
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special. map 

2 osoby (výzkumní 

pracovníci přijatí 

na dobu řešení 

projektu) 

DP zpracování 

podkladů pro 

výstavu a 

katalog na 

téma 

prezentace 

hodnot HKK 

laické 

veřejnosti vč. 

mladší věkové 

kategorie 

0,2 83 83 

Editor GIS 

(pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu) 

DP interpretace 

výsledků 

terénního 

průzkumu 

v prostředí GIS 

0,2 69 69 

Programátor GIS DP vytvoření GIS 

projektu HKK 

integrovaného 

v prostředí 

IISPP NPÚ, 

instalace dat 

získaných 

terénními 

průzkumy 

řešitelů 

projektu 

0,1 45 

 

45 

Administrátor THP DP ekonomická a 

administrativní 

agenda 

0,1 40 40 

Celkem    454 454 

Zdůvodnění opravy původního komentáře: 
Základem pro výpočet navýšených tarifních platů je rozpočet s opravenou výší mzdových nákladů              
a povinných zákonných odvodů oproti přihlášce projektu. V důsledku administrativní chyby při 
podání návrhu přihlášky projektu byly opomenuty povinné zákonné odvody (ř. A5) z ročních odměn 
zaměstnanců ve výši 37 tis. Kč. Odpovídající část mzdových nákladů ve výši 37 tis. se proto převádí 
do povinných zákonných odvodů z ř. A1. 

 

b) k řádku A2 "Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů" 

Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - řádek A2 
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Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

V roce 2019 se zapojí 2 řešitelé a 14 dalších pracovníků v celkovém rozsahu 1 999 hodin. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhovan

é mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. 

Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxx

x 

RS dokončení 

metodiky 

typologie 

HKK, terénní 

průzkum, 

spolupráce na 

výstavě a 

katalogu 

prezentace 

HKK 

320 35 35 

xxxxxxxxxxxxxxx

x 

RS dokončení 

metodiky 

typologie 

HKK, terénní 

průzkum, 

spolupráce na 

výstavě a 

katalogu 

prezentace 

HKK 

320 35 35 

2 osoby DP fotodokumen

tace 

vybraných 

částí HKK 

200 20 20 

3 osoby DP terénní 

průzkum 

vybraných 

částí HKK 

320 35 35 

2 osoby DP recenzní 

posudky 

metodiky 

24 6 6 
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typologie HKK 

1 osoba DP ilustrátor – 

příprava 

výstavy a 

katalogu 

130 10 10 

2 osoby DP archivní 

průzkumy 

modelových 

území 

120 10 10 

2 osoby DP spolupráce 

při 

praktickém 

testování 

způsobu 

prezentace 

HKK mladší 

věkové 

kategorii 

380 30 30 

1 osoba DP konzultant 

způsobu 

prezentace 

HKK 

veřejnosti 

(psycholog, 

pedagog) 

135 15 15 

1 osoba DP editor a 

korektor 

odborných 

textů – 

příprava 

metodiky k 

publikování 

50 5 5 

Celkem    201 201 

 

e) k řádku A5 "Povinné zákonné odvody" 

Povinné zákonné odvody - řádek A5 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 
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Název dalšího účastníka: NPU 

Navrhované povinné zákonné odvody 

celkem (tis. Kč/rok) 

Požadované povinné zákonné odvody 

z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok) 

100 100 

 

Opravený původní komentář (viz text zdůvodnění) 

e) k řádku A5 "Povinné zákonné odvody" 

Povinné zákonné odvody - řádek A5 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Název dalšího účastníka: NPU 

Navrhované povinné zákonné odvody 

celkem (tis. Kč/rok) 

Požadované povinné zákonné odvody 

z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok) 

137 137 

Zdůvodnění opravy původního komentáře: 
Základem pro výpočet navýšených tarifních platů je rozpočet s opravenou výší mzdových nákladů              
a povinných zákonných odvodů oproti přihlášce projektu. V důsledku administrativní chyby při 
podání návrhu přihlášky projektu byly opomenuty povinné zákonné odvody (ř. A5) z ročních odměn 
zaměstnanců. Odpovídající část mzdových nákladů ve výši 37 tis. se proto převádí do povinných 
zákonných odvodů. 

 

f) k řádku A6 "FKSP" 

FKSP - řádek A6 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Název dalšího účastníka: NPU 

Navrhovaný příděl do fondu kulturních a 

sociálních potřeb celkem (tis. Kč/rok) 

Požadovaný příděl do fondu kulturních a 

sociálních potřeb z účelových výdajů MK (tis. 

Kč/rok) 

7 7 

 

se ruší a nahrazuje textem 
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Nový komentář 

a) k řádku A1 "Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů" 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Mzdy pracovníků NPÚ vycházejí ze současného mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu 

včetně pohyblivých složek. Na projektu bude dle přepočtených pracovních úvazků pracovat 0,5 

stálých zaměstnanců a 0,6 dalších pracovníků. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrná 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxxxx GS koordinace 

řešitelského 

týmu NPÚ, 

dokončení 

metodiky 

typologie HKK, 

koordinace 

terénních 

průzkumů a 

prezentace 

v GIS, etapy 

prezentace 

HKK laické 

veřejnosti  

0,2 97 97 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS dokončení 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

0,1 59 59 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx RS dokončení 

metodiky 

typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

0,1 55 55 

xxxxxxxxxxxx RS dokončení 

metodiky 

0,1 49 49 
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typologie HKK, 

terénní 

průzkum 

reliktní krajiny, 

zpracování 

rec. článku, 

spolupráce na 

přípravě 

special. map 

2 osoby (výzkumní 

pracovníci přijatí na 

dobu řešení 

projektu) 

DP zpracování 

podkladů pro 

výstavu a 

katalog na 

téma 

prezentace 

hodnot HKK 

laické 

veřejnosti vč. 

mladší věkové 

kategorie 

0,2 99 99 

Editor GIS 

(pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu) 

DP interpretace 

výsledků 

terénního 

průzkumu 

v prostředí GIS 

0,2 85 85 

Programátor GIS DP vytvoření GIS 

projektu HKK 

integrovaného 

v prostředí 

IISPP NPÚ, 

instalace dat 

získaných 

terénními 

průzkumy 

řešitelů 

projektu 

0,1 54 54 

Administrátor THP DP ekonomická a 

administrativní 

agenda 

0,1 48 48 

Celkem    546 546 

Zdůvodnění změny 
Navýšení mzdových nákladů je žádáno z důvodu postupného navyšování platových tarifů v letech 
2015-2017, s ohledem na platné změny nařízení vlády č. 564/2016 Sb. 



 24 

b) k řádku A2 "Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů" 

Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - řádek A2 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

V roce 2019 se zapojí 2 řešitelé a 14 dalších pracovníků v celkovém rozsahu 1 999 hodin. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhovan

é mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. 

Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxx RS dokončení 

metodiky 

typologie 

HKK, terénní 

průzkum, 

spolupráce na 

výstavě a 

katalogu 

prezentace 

HKK 

320 45 45 

xxxxxxxxxxxxxx RS dokončení 

metodiky 

typologie 

HKK, terénní 

průzkum, 

spolupráce na 

výstavě a 

katalogu 

prezentace 

HKK 

320 45 45 

2 osoby DP fotodokumen

tace 

vybraných 

částí HKK 

200 26 26 

3 osoby DP terénní 

průzkum 

vybraných 

částí HKK 

320 45 45 
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2 osoby DP recenzní 

posudky 

metodiky 

typologie HKK 

24 7 7 

1 osoba DP ilustrátor – 

příprava 

výstavy a 

katalogu 

130 14 14 

2 osoby DP archivní 

průzkumy 

modelových 

území 

120 13 13 

2 osoby DP spolupráce 

při 

praktickém 

testování 

způsobu 

prezentace 

HKK mladší 

věkové 

kategorii 

380 40 40 

1 osoba DP konzultant 

způsobu 

prezentace 

HKK 

veřejnosti 

(psycholog, 

pedagog) 

135 19 19 

1 osoba DP editor a 

korektor 

odborných 

textů – 

příprava 

metodiky k 

publikování 

50 6 6 

Celkem    260 260 

Zdůvodnění změny 

Navýšení ostatních osobních nákladů je žádáno z důvodu postupného navyšování platových tarifů 

v letech 2015-2017, s ohledem na platné změny nařízení vlády č. 564/2016 Sb. 
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e) k řádku A5 "Povinné zákonné odvody" 

Povinné zákonné odvody - řádek A5 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Název dalšího účastníka: NPU 

Navrhované povinné zákonné odvody 

celkem (tis. Kč/rok) 

Požadované povinné zákonné odvody 

z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok) 

169 169 

Zdůvodnění změny 
Navýšení povinných zákonných odvodů vyplývá z požadavku na navýšení osobních nákladů (ř. A1), 
vzhledem k růstu tarifních platů v letech 2015-2017, s ohledem na platné změny nařízení vlády 
č. 564/2016 Sb. 

 

f) k řádku A6 "FKSP" 

FKSP - řádek A6 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Název dalšího účastníka: NPU 

Navrhovaný příděl do fondu kulturních a 

sociálních potřeb celkem (tis. Kč/rok) 

Požadovaný příděl do fondu kulturních a 

sociálních potřeb z účelových výdajů MK (tis. 

Kč/rok) 

12 12 

Zdůvodnění změny 
Důvodem změny příspěvku je změna základu pro odvod po změně mzdových prostředků na řádku 
A1. Vnitřním předpisem NPÚ byl navýšen příděl do FKSP z 1% na 2%. 

 

 

1. Osobní náklady nebo výdaje – rok 2020 

Původní komentář 

a) k řádku A1 "Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů" 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Mzdy pracovníků NPÚ vycházejí ze současného mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu 

včetně pohyblivých složek. Na projektu bude dle přepočtených pracovních úvazků pracovat 0,5 
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stálých zaměstnanců a 0,5 dalších pracovníků. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrná 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxx GS koordinace 

řešitelského 

týmu NPÚ, 

koordinace 

terénních 

průzkumů, 

prezentace 

v GIS, etapy 

prezentace 

HKK laické 

veřejnosti  

0,2 81 81 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS terénní 

průzkum pro 

doplnění GIS 

prezentace 

HKK, 

spolupráce na 

přípravě 

výstavy a 

katalogu 

0,1 53 53 

xxxxxxxxxxxxx RS terénní 

průzkum pro 

doplnění GIS 

prezentace 

HKK, 

spolupráce na 

přípravě 

výstavy a 

katalogu 

0,1 56 56 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS terénní 

průzkum pro 

doplnění GIS 

prezentace 

HKK, 

spolupráce na 

0,1 46 46 
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přípravě 

výstavy a 

katalogu 

2 osoby (výzkumní 

pracovníci přijatí 

na dobu řešení 

projektu) 

DP příprava a 

realizace 

obsahu 

výstavy a 

katalogu na 

téma 

prezentace 

hodnot HKK 

laické 

veřejnosti vč. 

mladší věkové 

kategorie 

0,2 90 90 

Editor GIS 

(pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu) 

DP interpretace 

výsledků 

terénního 

průzkumu 

v prostředí GIS 

0,2 74 74 

Administrátor THP DP ekonomická a 

administrativní 

agenda 

0,1 51 51 

Celkem    451 451 

 

Opravený původní komentář (viz text zdůvodnění) 

a) k řádku A1 "Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů" 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Mzdy pracovníků NPÚ vycházejí ze současného mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu 

včetně pohyblivých složek. Na projektu bude dle přepočtených pracovních úvazků pracovat 0,5 

stálých zaměstnanců a 0,5 dalších pracovníků. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrná 

měsíční 

úvazek na 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 
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projektu (tis. Kč/rok) (tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxx GS koordinace 

řešitelského 

týmu NPÚ, 

koordinace 

terénních 

průzkumů, 

prezentace 

v GIS, etapy 

prezentace 

HKK laické 

veřejnosti  

0,2 80 80 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS terénní 

průzkum pro 

doplnění GIS 

prezentace 

HKK, 

spolupráce na 

přípravě 

výstavy a 

katalogu 

0,1 50 50 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS terénní 

průzkum pro 

doplnění GIS 

prezentace 

HKK, 

spolupráce na 

přípravě 

výstavy a 

katalogu 

0,1 49 49 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx RS terénní 

průzkum pro 

doplnění GIS 

prezentace 

HKK, 

spolupráce na 

přípravě 

výstavy a 

katalogu 

0,1 43 43 

2 osoby (výzkumní 

pracovníci přijatí 

na dobu řešení 

projektu) 

DP příprava a 

realizace 

obsahu 

výstavy a 

0,2 85 85 
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katalogu na 

téma 

prezentace 

hodnot HKK 

laické 

veřejnosti vč. 

mladší věkové 

kategorie 

Editor GIS 

(pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu) 

DP interpretace 

výsledků 

terénního 

průzkumu 

v prostředí GIS 

0,2 70 70 

Administrátor THP DP ekonomická a 

administrativní 

agenda 

0,1 48 48 

Celkem    425 425 

Zdůvodnění opravy původního komentáře: 
Základem pro výpočet navýšených tarifních platů je rozpočet s opravenou výší mzdových nákladů              
a povinných zákonných odvodů oproti přihlášce projektu. V důsledku administrativní chyby při 
podání návrhu přihlášky projektu byly opomenuty povinné zákonné odvody (ř. A5) z ročních odměn 
zaměstnanců ve výši 26tis. Kč. Odpovídající část mzdových nákladů ve výši 26 tis. se proto převádí 
do povinných zákonných odvodů z ř. A1. 

 

b) k řádku A2 "Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů" 

Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - řádek A2 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

V roce 2020 se zapojí 2 řešitelé a 8 dalších pracovníků v celkovém rozsahu 1 419 hodin. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhovan

é mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. 

Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxx RS terénní 

průzkum pro 

doplnění GIS 

prezentace 

180 20 20 
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HKK, 

spolupráce na 

přípravě 

výstavy a 

katalogu 

xxxxxxxxxxxxxxx RS terénní 

průzkum pro 

doplnění GIS 

prezentace 

HKK, 

spolupráce na 

přípravě 

výstavy a 

katalogu 

180 20 20 

2 osoby DP recenzní 

posudky 

kritického 

katalogu 

výstavy k 

prezentaci 

HKK  

24 6 6 

1 osoba DP ilustrátor – 

příprava 

výstavy a 

katalogu 

130 10 10 

2 osoby DP spolupráce 

při 

praktickém 

testování 

způsobu 

prezentace 

HKK mladší 

věkové 

kategorii, 

zpětná vazba 

výsledků 

260 20 20 

1 osoba DP konzultant 

způsobu 

prezentace 

HKK 

veřejnosti 

(psycholog, 

pedagog) - 

135 15 15 
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spolupráce na 

přípravě 

výstavy a 

katalogu 

1 osoba DP editor a 

korektor 

odborných 

textů – 

příprava 

katalogu a 

výstavy k 

publikování 

50 5 5 

1 osoba DP dozor na 

výstavě, 

evidence 

návštěvnosti 

460 30 30 

Celkem    126 126 

 

e) k řádku A5 "Povinné zákonné odvody" 

Povinné zákonné odvody - řádek A5 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Název dalšího účastníka: NPU 

Navrhované povinné zákonné odvody 

celkem (tis. Kč/rok) 

Požadované povinné zákonné odvody 

z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok) 

100 100 

 

Opravený původní komentář (viz text zdůvodnění) 

e) k řádku A5 "Povinné zákonné odvody" 

Povinné zákonné odvody - řádek A5 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Název dalšího účastníka: NPU 

Navrhované povinné zákonné odvody Požadované povinné zákonné odvody 
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celkem (tis. Kč/rok) z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok) 

126 126 

Zdůvodnění opravy původního komentáře: 
Základem pro výpočet navýšených tarifních platů je rozpočet s opravenou výší mzdových nákladů              
a povinných zákonných odvodů oproti přihlášce projektu. V důsledku administrativní chyby při 
podání návrhu přihlášky projektu byly opomenuty povinné zákonné odvody (ř. A5) z ročních odměn 
zaměstnanců. Odpovídající část mzdových nákladů ve výši 26 tis. se proto převádí do povinných 
zákonných odvodů. 

 

f) k řádku A6 "FKSP" 

FKSP - řádek A6 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Název dalšího účastníka: NPU 

Navrhovaný příděl do fondu kulturních a 

sociálních potřeb celkem (tis. Kč/rok) 

Požadovaný příděl do fondu kulturních a 

sociálních potřeb z účelových výdajů MK (tis. 

Kč/rok) 

6 6 

 

se ruší a nahrazuje textem 

Nový komentář 

a) k řádku A1 "Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů" 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Mzdy pracovníků NPÚ vycházejí ze současného mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu 

včetně pohyblivých složek. Na projektu bude dle přepočtených pracovních úvazků pracovat 0,5 

stálých zaměstnanců a 0,5 dalších pracovníků. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrná 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 
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xxxxxxxxxxxxxxxx GS koordinace 

řešitelského 

týmu NPÚ, 

koordinace 

terénních 

průzkumů, 

prezentace 

v GIS, etapy 

prezentace 

HKK laické 

veřejnosti  

0,2 99 99 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS terénní 

průzkum pro 

doplnění GIS 

prezentace 

HKK, 

spolupráce na 

přípravě 

výstavy a 

katalogu 

0,1 60 60 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS terénní 

průzkum pro 

doplnění GIS 

prezentace 

HKK, 

spolupráce na 

přípravě 

výstavy a 

katalogu 

0,1 56 56 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS terénní 

průzkum pro 

doplnění GIS 

prezentace 

HKK, 

spolupráce na 

přípravě 

výstavy a 

katalogu 

0,1 50 50 

2 osoby (výzkumní 

pracovníci přijatí 

na dobu řešení 

projektu) 

DP příprava a 

realizace 

obsahu 

výstavy a 

katalogu na 

téma 

0,2 101 101 
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prezentace 

hodnot HKK 

laické 

veřejnosti vč. 

mladší věkové 

kategorie 

Editor GIS 

(pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu) 

DP interpretace 

výsledků 

terénního 

průzkumu 

v prostředí GIS 

0,2 86 86 

Administrátor THP DP ekonomická a 

administrativní 

agenda 

0,1 56 56 

Celkem    508 508 

Zdůvodnění změny 
Navýšení mzdových nákladů je žádáno z důvodu postupného navyšování platových tarifů v letech 
2015-2017, s ohledem na platné změny nařízení vlády č. 564/2016 Sb. 
 

b) k řádku A2 "Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů" 

Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - řádek A2 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

V roce 2020 se zapojí 2 řešitelé a 8 dalších pracovníků v celkovém rozsahu 1 419 hodin. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhovan

é mzdové 

náklady 

celkem 

(tis. 

Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxx RS terénní 

průzkum pro 

doplnění GIS 

prezentace 

HKK, 

spolupráce na 

přípravě 

výstavy a 

katalogu 

180 25 25 
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xxxxxxxxxxxxxxx RS terénní 

průzkum pro 

doplnění GIS 

prezentace 

HKK, 

spolupráce na 

přípravě 

výstavy a 

katalogu 

180 25 25 

2 osoby DP recenzní 

posudky 

kritického 

katalogu 

výstavy k 

prezentaci 

HKK  

24 7 7 

1 osoba DP ilustrátor – 

příprava 

výstavy a 

katalogu 

130 14 14 

2 osoby DP spolupráce 

při 

praktickém 

testování 

způsobu 

prezentace 

HKK mladší 

věkové 

kategorii, 

zpětná vazba 

výsledků 

260 27 27 

1 osoba DP konzultant 

způsobu 

prezentace 

HKK 

veřejnosti 

(psycholog, 

pedagog) - 

spolupráce na 

přípravě 

výstavy a 

katalogu 

135 19 19 
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1 osoba DP editor a 

korektor 

odborných 

textů – 

příprava 

katalogu a 

výstavy k 

publikování 

50 7 7 

1 osoba DP dozor na 

výstavě, 

evidence 

návštěvnosti 

460 39 39 

Celkem    163 163 

Zdůvodnění změny 
Navýšení ostatních osobních nákladů je žádáno z důvodu postupného navyšování platových tarifů 
v letech 2015-2017, s ohledem na platné změny nařízení vlády č. 564/2016 Sb. 

 

e) k řádku A5 "Povinné zákonné odvody" 

Povinné zákonné odvody - řádek A5 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Název dalšího účastníka: NPU 

Navrhované povinné zákonné odvody 

celkem (tis. Kč/rok) 

Požadované povinné zákonné odvody 

z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok) 

154 154 

Zdůvodnění změny 
Navýšení povinných zákonných odvodů vyplývá z požadavku na navýšení osobních nákladů (ř. A1), 
vzhledem k růstu tarifních platů v letech 2015-2017, s ohledem na platné změny nařízení vlády 
č. 564/2016 Sb. 

 

f) k řádku A6 "FKSP" 

FKSP - řádek A6 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: 

Název dalšího účastníka: NPU 

Navrhovaný příděl do fondu kulturních a 

sociálních potřeb celkem (tis. Kč/rok) 

Požadovaný příděl do fondu kulturních a 

sociálních potřeb z účelových výdajů MK (tis. 
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Kč/rok) 

11 11 

Zdůvodnění změny 
Důvodem změny příspěvku je změna základu pro odvod po změně mzdových prostředků na řádku 
A1. Vnitřním předpisem NPÚ byl navýšen příděl do FKSP z 1% na 2%. 
 

 

 
 Čl. V. 

Příloha: Tabulky rozpočtu projektu na roky řešení 2016-2020.  

 

Čl. VI. 

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

 

                     Čl. VI. 

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Příjemce obdrží dva stejnopisy, další účastníci po jednom stejnopisu. 

 

 

Za příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,   

  veřejná výzkumná instituce 

 

 

 

 

 

 

V Průhonicích dne           Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.  

                ředitel VÚKOZ, v.v.i. 
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Za dalšího účastníka projektu:  Národní památkový ústav,  

státní příspěvková organizace 

 

 

 

 

V Praze dne       Ing. arch. Naděžda Goryczková, 

        generální ředitelka 

 

 

Za dalšího účastníka projektu:    Mendelova univerzita v Brně, VVŠ  

     Organizace zřízená na základě zákona o VŠ č.111/1998 Sb. 

 

 

 

 

V Brně dne       Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. 

              rektor 

 

 

Za dalšího účastníka projektu:  České vysoké učení technické v Praze, VVŠ 

    Organizace zřízená na základě zákona o VŠ č.111/1998 Sb. 

 

 

 

 

V Praze dne             Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 

                    rektor      

 


