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Udaje o projektu 
Název projektu Identifikace a trvalá dokumentace kulturní, krajinné a sídelní 

paměti obce - na příkladu zaniklých sídel Moravv a Slezska 
Příjemce-koorditátor - Název subjektu Mendelova univerzita v Brně 

Příjemce-koorditátor - Zkratka MENDELU - - -

Řešitel příjemce-koordinátora (GP)  

Příjemce č. 1 - Název subjektu Ustav pro soudobé dějiny AV CR, v.v.i. 

Příjemce č. 1 - Zkratka USD 

Příjemce č. 2 - Název subjektu Masarykova univerzita 

Příjemce č. 2 - Zkratka MU 

Udaje o typu a podílu výzkumu 
Typ výzkumu Procentuální podíl navržený uchazečem Procentuální podíl stanovený MK 

Základní výzkum 10,00% o,~ ... ~1é 
Průmyslový výzkum 80,00% c"\t),J';~ ~~. 

Experimentální vývoj 10,00% L',f ,g,, 

Kontrola OK 

Udaje pro změnu rozpočtu 
Původní znění Přihláška projektu 
Nové znění Podle Smlouvy 

'· 
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Specifikace • náklad 
Příjemce-koordinátor: 

MENDELU 
2018 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GP 

RP 

RP 

RP 

DP 

DG18P020W070-rozpocet-Smlouva.xlsx -Al - Příloha č. 2 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 

ektu 

Průměrný 
Mzdové Náklady z 

Průměrný 
Mzdové Náklady z 

měsíční 
náklady účelových 

měsíční 
náklady účelových 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
celkem výdajů MK úvazek na celkem výdajů MK projektu projektu 

(podíl} (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 
(podíl) 

(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

I koordinace projektu, koordinace v rámci 
pracoviště, rešeršní a analytická činnost, 

I 0,30 90 90 0,30 90 90 

koncepční vedení při tvorbě grafických 
výstupů, terénní průzkum 

I rešeršní a analytické práce s důrazem na I 0,201 801 801 0,201 801 80 
demografické analýzy, terénní průzkum 

rešeršní a analytická činnost, terénní I 0,501 1351 1351 0,501 1351 135 
průzkum 

analytická a rešeršní činnost, organizačn í 0,20 54 54 0,20 54 54 
práce, odborná práce s mapovými podklady 

pomocné práce při terénních průzkumech, 0,50 40 40 0 ,50 401 40 
spáva a vedení dokumentace a poznatkové 
základny, dílčí analýzy 
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Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Na řešení projektu budou zaměstnáni 
čtyři současní zaměstnanci univerzity, 
čtvrtá pozice bude obsazena na 
základě výběrového řízení od září 2018 
(s pracovní pozicí se počítá do konce 
září 2021 ). Výpočet vychází ze 
současných mzdových nákladů 
jednotlivých členů řešitelského týmu dle 
uvedené výše úvazku, případně dle 
vnitřních předpisů univerzity. 

Příjemce č. 1 : 0SD 
2018 

DG18P020W070-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

I 
1,70 399 399 1,70 399 399 
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Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) 

  

 

   

 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Na řešení projektu budou zaměstnáni 
čtyři současní zaměstnanci ÚSD (v 
rozsahu 10 měsíců v roce 2018). 
Výpočet vychází ze současných 
mzdových nákladů jednotlivých členů 
týmu dle uvedené výše úvazku. 

Příjemce č. 2: MU 
2018 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

RP 

RP 

RP 

DP 

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

Průměrný 
Mzdové 

měsíčn í 
náklady 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
celkem 

projektu 
(tis. Kč/r) 

(podíl) 

koordinace projektu v rámci pracoviště, 0,30 95 
archivní výzkum a rešeršní činnost, vyhledání 
pamětníků, rozhovory 
archivní a terénní výzkum, poválečné 0,20 68 
migrace a národnostní menšiny, rešerše 

archivní a terénní výzkum, poválečné 0,20 60 
migrace, rešerše 
organizační práce, terénní výzkum, 0,50 130 
rozhovorv s oamětníkv 

1,20 353 

28/190 

Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
účelových 

měsíční 
náklady účelových 

výdajů MK 
úvazek na 

celkem výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

projektu 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

(podíl) 

95 0,30 95 95 

68 0 ,20 68 68 

60 0,20 60 60 

130 0,50 130 130 

- -

353 1,20 353 353 

•• 
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- - -
Průměrný Průměrný 

I 

Titul, jméno, příjmení (stávající Role na měsíční 
Mzdové Náklady z 

měsíční 
Mzdové Náklady z 

I náklady účelových náklady účelových 
zaměstnanci) projektu Specifikace předmětu činnosti úvazek na celkem výdajů MK úvazek na celkem výdajů MK nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) (GP/RP/DP) projektu (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) projektu 

(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) (podíl) (podíl) 
 GP koordinace projektu v rámci pracoviště, 0,50 130 130 0,50 130 130 

koordinace a realizace grafických prací v 
rámci oroiektu 

 RP koordinace a realizace IT prací v rámci 0,20 85 85 0 ,20 85 85 
projektu a zpracování 30 grafiky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 0,70 215 215 0,70 215 215 

Komentář: 

Na řešení projektu budou zaměstnáni 2 
stávající pracovníci MU. Výpočet 
vychází ze stávajících mzdových 
nákladů na tyto členy realizačního týmu 
dle úvazku (10 měsíců v roce 2018). 

ý zaštiťujě koordinaci 
projektu ze strany Příjemce č. 2 a 
koordinuje část týkající se grafických 
prací. Zpracovává grafické výstupy 
projektu jako je grafický návrh 
webových stránek , webové aplikace, 
interaktivních map a publikací, vč. 
sazby tištěných materiálů.  

 koordinuje část týkající 
se IT prací jako je vývoj a 
programování webových stránek, 
webové aplikace a interaktivních map. 
Zpracovává 30 modely map. 

. .• 
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Specifikace -
Příjemce-koordinátor: 

MENDELU 
2019 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GP 

IRP 

IRP 

IRP 

IDP 

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

Přihláška projektu 

Průměrný 
Mzdové 

měsíční 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
náklady 
celkem projektu (tis. Kč/r) 

(podíl) 
koordinace projektu, koordinace v rámci 0,30 105 
pracoviště, rešeršní a analytická činnost, 
koncepční vedení při tvorbě grafických 
výstupů, terénní průzkum, organizační, 
publikační a prezentační činnosti. 

I rešeršní a analytické práce s důrazem na I 0,201 961 
demografické analýzy, terénní průzkum, 
organizační, publikační a prezentační 
činnosti. 

!rešeršní a analytická činnost, terénní I o.sol 1621 
průzkum , organizační, publikační a 
rezentační činnosti. 

!odborná práce s mapovými podklady, I 0,201 651 
prezentace a publikace 

I pomocné práce při terénních šetřeních , 0,50 120 
spáva a vedení dokumentace a poznatkové 
základny, dílčí analýzy a organizační činnost 
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Podle Smlouvy 

Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsíční 

účelových 
úvazek na 

náklady účelových 

výdajů MK celkem výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

projektu 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) (podíl) 

105 0,30 105 105 

961 0,201 961 96 

1621 o.sol 1621 162 

651 0.201 651 65 

120 0,50 120 120 



li 

technický pracovník 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Na řešení projektu budou 
zaměstnáni čtyři současní 

zaměstnanci univerzity a nový 
pracovník vybraný ve výběrovém 
řízeni v roce 2018 v rozsahu 12 
měsíců v průběhu roku 2019. V 
tomto roce bude vypsáno nové 
výběrové řízení na technického 
pracovníka v rozsahu průměrného 
měsíčního úvazku na projektu 0,2 
(v průběhu 12 měsíců v roce 2019). 
Výpočet vychází ze současných 
mzdových nákladů jednotlivých 
členů řešitelského týmu dle 
uvedené výše úvazku, případně dle 
vnitřních předpisů univerzity. 

Příjemce č. 1 : 0SD 
2019 

li li: rll. - ~ • - -~ -,li.. ;li 

DP 

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

I 

příprava mapových podkladů k odborným 
racem 
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0,20 

1,90 

60 

608 

11 

0,20 60 

608 1,90 608 608 



Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

 . 

 

Ph   

 

Nemazat- slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Na řešeni projektu budou 
zaměstnáni čtyři současní 

zaměstnanci ÚSO. Výpočet vychází 
ze současných mzdových nákladů 
jednotlivých členů týmu dle 
uvedené výše úvazku. 

Příjemce č. 2: MU 
2019 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

RP 

RP 

RP 

DP 

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

Průměrný 

měsíční 
Specifikace předmětu činnosti úvazek na 

projektu 
(podíl) 

koordinace projektu v rámci pracoviště, 0,30 
archivní výzkum a rešeršní činnost, 
rozhovory s pamětníky 
archivní a terénní výzkum, poválečné 0,20 
migrace a národnostní menšiny, rešerše 

archivní a terénní výzkum, poválečné 0,20 
miqrace, rešerše 
organizační práce, terénní výzkum, 0,50 
rozhovory s pamětníky 

1,20 

Mzdové Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsíční 

náklady účelových 
úvazek na 

náklady účelových 

celkem výdajů MK celkem výdajů MK 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

projektu 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

(podíl) 

114 114 0,30 114 114 

82 82 0,20 82 82 

72 72 0,20 72 72 

156 156 0,50 156 156 

424 424 1,20 424 424 
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Titul, jméno, příjmení (stávající 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
Role na měsíční měsíční 

zaměstnanci) projektu Specifikace předmětu činnosti úvazek na náklady účelových úvazek na 
náklady účelových 

nebo pracovní pozice (noví 
(GP/RP/DP) projektu 

celkem výdajů MK projektu celkem výdajů MK 
zaměstnanci) 

(podíl) 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) (podíl) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

 GP koordinace projektu v rámci pracoviště, 0,50 156 156 0,50 156 156 
koordinace a realizace grafických prací v 
rámci projektu 

 RP koordinace a realizace IT prací v rámci 0,20 102 102 0,20 102 102 
oroiektu a zoracování 3D orafikv 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 0,70 258 258 0,70 258 258 

Komentář: 

Na řešení projektu budou 
zaměstnáni 2 stávající pracovníci 
MU. Výpočet vychází ze stávajících 
mzdových nákladů na tyto členy 
realizačního týmu dle úvazku (12 
měsíců v roce 2019).  

 zaštiťujě koordinaci projektu 
ze strany Příjemce č. 2 a koordinuje 
část týkající se grafických prací. 
Zpracovává grafické výstupy 
projektu jako je grafický návrh 
webových stránek , webové 
aplikace, interaktivních map a 
publikací, vč. sazby tištěných 
materiálů.  

 koordinuje část týkající se IT 
prací jako je vývoj a programování 
webových stránek, webové aplikace 
a interaktivních map. Zpracovává 
3D modely map. . 
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Specifikace -
Příjemce-koordinátor: 

MENDELU 
2020 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GP 

RP 

IRP 

IRP 

IDP 

DG18P020W070-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

Přihláška projektu 

ektu 

Průměrný Mzdové 
měsíční 

Specifikace předmětu čínnosti úvazek na 
náklady 
celkem 

projektu (tis. Kč/r) 
(podíl) 

koordinace projektu, koordinace v rámci 0,30 105 
pracoviště, rešeršní a analytická činnost, 
koncepční vedení při tvorbě grafických 
výstupů, terénní průzkum, organizační , 
publikační a prezentační činnosti. 

I rešeršní a analytické práce s důrazem na 0,20 96 
demografické analýzy, terénní průzkum, 
organizační, publikační a prezentační 
činnosti. 

!rešeršní a analytická činnost, terénní I o.sol 1621 
průzkum, organizační, publikační a 
rezentační činnosti. 

!odborná práce s mapovými podklady, 
prezentace a publikace 

I 0.201 651 

I pomocné práce při terénních šetřeních. 0,50 120 
spáva a vedení dokumentace a poznatkové 
základny, dílčí analýzy a organizační činnost 
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IL 

Podle Smlouvy 

Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsíční 

účelových úvazek na 
náklady účelových 

výdajů MK celkem výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

projektu (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 
(podíl) 

105 0,30 105 1051 

96 0,20 96 96 

1621 o.sol 1621 162 

651 0.201 651 65 

120 0,50 120 120 
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technický pracovník 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Na řešení projektu budou 
zaměstnáni čtyři současní 

zaměstnanci univerzity a nový 
pracovník vybraný ve výběrovém 
řízení v roce 2018 v rozsahu 12 
měsíců v průběhu roku 2020), dále 
druhý technický pracovník vybraný 
v předchozím roce v rozsahu 12 
měsíců v průběhu roku 2020. 
Výpočet vychází ze současných 
mzdových nákladů jednotlivých 
členů řešitelského týmu dle 
uvedené výše úvazku, případně dle 
vnitřních předpisů univerzity. 

Příjemce č. 1: USD 
2020 

DG18P020W070-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č . 2 

DP 0,20 60 

I 
1,90 608 608 
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0,20 60 60 

1,90 608 608 



Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

  

 

 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: -

Komentář: 

Na řešeni projektu budou 
zaměstnáni čtyři současní 

zaměstnanci ÚSO. Výpočet vychází 
ze současných mzdových nákladů 
jednotlivých členů týmu dle 
uvedené výše úvazku. 

Příjemce č. 2: MU 
2020 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

RP 

RP 

RP 

DP 

- -

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

- - -· Průměrný 
měsíční 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
projektu 
(podíl) 

koordinace projektu v rámci pracoviště, 0,30 
archivní výzkum a rešeršní činnost, 
rozhovory s pamětníky 
archivní a terénní výzkum, poválečné 0,20 
migrace a národnostní menšiny, rešerše 

archivní a terénní výzkum, poválečné 0,20 
migrace, rešerše 
organizační práce, terénní výzkum, 0,50 
rozhovorv s oamětníkv 

- - 1,20 
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Průměrný 
Mzdové Náklady z 

měsíční 
Mzdové Náklady z 

náklady účelových úvazek na 
náklady účelových 

celkem výdajů MK celkem výdajů MK 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

projektu 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

(podíl) 

114 114 0,30 114 114 

82 82 0,20 82 82 

72 72 0,20 72 72 

156 156 0,50 156 156 

424 424 1,20 424 424 
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Titul, jméno, příjmení (stávající Průměrný 
Mzdové Náklady z 

Průměrný 
Mzdové Náklady z Role na měsíční měsíční zaměstnanci) 

projektu Specifikace předmětu činnosti úvazek na náklady účelových 
úvazek na náklady účelových 

nebo pracovní pozice (noví 
(GP/RP/DP) projektu celkem výdajů MK 

projektu 
celkem výdajů MK 

zaměstnanci) 
(podíl) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

(podíl) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

 GP koordinace projektu v rámci pracoviště, 0,50 156 156 0,50 156 156 
koordinace a realizace grafických prací v 
rámci projektu 

 RP koordinace a realizace IT prací v rámci 0,20 102 102 0,20 102 102 
loroiektu a zpracování 30 Qrafiky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 0,70 258 258 0,70 258 258 

Komentář: 

Na řešení projektu budou 
zaměstnáni 2 stávající pracovnici 
MU. Výpočet vychází ze stávajících 
mzdových nákladů na tyto členy 
realizačního týmu dle úvazku (12 
měsíců v roce 2020).  

 zaštiťujě koordinaci projektu 
ze strany Příjemce č. 2 a koordinuje 
část týkající se grafických prací. 
Zpracovává grafické výstupy 
projektu jako je grafický návrh 
webových stránek, webové 
aplikace, interaktivních map a 
publikací, vč. sazby tištěných 
materiálů.  

 koordinuje část týkající se IT 
prací jako je vývoj a programování 
webových stránek, webové aplikace 
a interaktivních map. Zpracovává 
30 modely map. . . 
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Soecifikace -
Příjemce-koordinátor: 

MENDELU 
2021 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GP 

RP 

RP 

RP 

DP 

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

Přihláška projektu 

ektu 

Průměrný 
Mzdové 

měsíční 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
náklady 

projektu 
celkem 

(podíl) 
(tis. Kč/r) 

koordinace projektu, koordinace v rámci 0,30 105 
pracoviště, rešeršní a analytická činnost, 

koncepční vedení při tvorbě grafických 
výstupů , terénní průzkum , syntéza poznatků, 
organizační, publikační a prezentační 
činnosti. 

!rešeršní a analytické práce s důrazem na I 0,201 961 
demografické analýzy, terénní šetření, 

syntéza poznatků, organizační, publikační a 
rezentační činnosti. 

!rešeršní a analytická činnost, terénní I o.sol 1621 
průzkum, organizační , publikační a 
rezentační činnosti. 

!odborná práce s mapovými podklady, I 0.201 651 
prezentace a publikace 

I pomocné práce při terénních šetřeních, 0,50 90 
spáva a vedení dokumentace a poznatkové 
základny, dílčí analýzy a organizačn í činnost 

38/190 
"' 

Podle Smlouvy 

Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsíční 

účelových 
úvazek na 

náklady účelových 

výdajů MK 
projektu 

celkem výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

(podíl) 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

105 0,30 105 105 

961 0,20T 961 96 

1621 o.sol 1621 162 

' 651 0,201 651 65 

90 0,50 90 90 



. -. a ,a · a · • :li 11· a ' IIII li li 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Na řešení projektu budou 
zaměstnán i čtyři současní 

zaměstnanci univerzity v rozsahu 
12 měsíců v průběhu roku 2021 a 
nový pracovník vybraný ve 
výběrovém řízení v roce 2018 v 
rozsahu 9 měsíců v průběhu roku 
2021 . Výpočet vychází ze 
současných mzdových nákladů 
jednotlivých členů řešitelského týmu 
dle uvedené výše úvazku, případně 
dle vnitřních předpisů univerzity. 

Příjemce č. 1 : USD 
2021 

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

I 
1,70 

39/190 

Ill 

518 518 1,70 518 518 



Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

   

 

  

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Na řešení projektu budou 
zaměstnáni čtyři současní 

zaměstnanci ÚSD. Výpočet vychází 
ze současných mzdových nákladů 
jednotlivých členů týmu dle 
uvedené výše úvazku. 

Příjemce č. 2: MU 
2021 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

RP 

RP 

RP 

DP 

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

Průměrný 
měsíční 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
projektu 
(podíl) 

koordinace projektu v rámci pracoviště, 0,30 
práce na publikačních výstupech a výstavě 

archivní a terénní výzkum jinonárodních 0,20 
skupin obyvatelstva, práce na publikačních 
výstupech a výstavě 
archivní a terénní výzkum, práce na 0,20 
publikačních výstupech a výstavě 
organizační práce, terénní výzkum, práce na 0,50 
publikačních výstupech 

1,20 

40/190 

Mzdové Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsíční 

náklady účelových 
úvazek na 

náklady účelových 

celkem výdajů MK 
projektu 

celkem výdajů MK 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

(podíl) 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

114 114 0,30 114 114 

82 82 0,20 82 82 

72 72 0,20 72 72 

156 156 0,50 156 156 

424 424 1,20 424 424 



li li li li li- 11-11 li li I ~----DG18P02ÓVV070-rozpocet-Smlouva.xlsx -Al - Pfíloha č. 2 

I Průměrný Průměrný Titul, jméno, příjmení (stávající 
Role na měsíční 

Mzdové Náklady z 
měsíční 

Mzdové Náklady z 
zaměstnanci) 

projektu Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
náklady účelových 

úvazek na 
náklady účelových 

nebo pracovní pozice (noví 
(GP/RP/DP) projektu celkem výdajů MK projektu celkem výdajů MK 

zaměstnanci) 
(podíl) 

(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 
(podíl) 

(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

 GP koordinace projektu v rámci pracoviště, 0,50 156 156 0,50 156 156 
koordinace a realizace grafických prací v 
rámci projektu 

 RP koordinace a realizace IT prací v rámci 0,20 102 102 0,20 102 102 
projektu a zpracování 30 qrafiky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 0,70 258 258 0,70 258 258 

Komentář: 

Na řešení projektu budou 
zaměstnáni 2 stávající pracovníci 
MU. Výpočet vychází ze stávajících 
mzdových nákladů na tyto členy 
realizačního týmu dle úvazku (12 
měsíců v roce 2021).  

zaštiťujě koordinaci projektu 
ze strany Příjemce č. 2 a koordinuje 
část týkající se grafických prací. 
Zpracovává grafické výstupy 
projektu jako je grafický návrh 
webových stránek, webové 
aplikace, interaktivních map a 
publikací, vč. sazby tištěných 
materiálů . , 

. koordinuje část týkající se IT 
prací jako je vývoj a programování 
webových stránek, webové aplikace 
a interaktivních map. Zpracovává 
30 modely map. 

41/190 



Specifikace -
Příjemce-koordinátor: 

MENDELU 
2022 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GP 

I RP 

lRP 

IRP 

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx -Al - Příloha č. 2 

Přihláška projektu 

ektu 

Průměrný 
Mzdové 

měsíční 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
náklady 
celkem projektu 

(tis. Kč/r) 
(podíl) 

koordinace projektu, koordinace v rámci 0,30 105 
pracoviště , rešeršní a analytická činnost, 

koncepční vedení při tvorbě grafických 
výstupů, terénní průzkum , syntéza poznatků , 

organizační, publikační a prezentační 
činnosti. 

!terénní šetření, syntéza poznatků, I 0,201 961 
organizační, publikační a prezentační 
činnosti. 

!organizační, publikační a prezentační I 0,501 1621 
činnosti. 

!odborná práce s mapovými podklady, I 0,201 651 
prezentace a publikace 

pomocné práce při terénních šetřeních , 

spáva a vedení dokumentace a poznatkové 
základny, dílčí analýzy a organizační činnost 

42/190 . --

Podle Smlouvy 

Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsíční 

účelových 
úvazek na 

náklady účelových 

výdajů MK celkem výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

projektu 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

(podíl) 
105 0,30 105 105 

961 0,201 961 96 

1621 0,501 1621 162 

651 0,201 651 65 



- • rJI,. . c. 
Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Na řešeni projektu budou 
zaměstnáni čtyři současní 

zaměstnanci univerzity v rozsahu 
12 měsíců v průběhu roku 2022. 
Výpočet vychází ze současných 
mzdových nákladů jednotlivých 
členů řešitelského týmu dle 
uvedené výše úvazku. 

Příjemce č. 1: USD 
2022 

-· •• .~ •.• •• •• DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

I 
1,20 428 428 1,20 428 428 

43/190 



Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

  

 

   

 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Na řešení projektu budou 
zaměstnáni čtyři současní 

zaměstnanci ÚSD. Výpočet vychází 
ze současných mzdových n~kladů 
jednotlivých členů týmu dle 
uvedené výše úvazku. 

Příjemce č. 2: MU 
2022 

Rol-e na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

RP 

RP 

RP 

DP 

DG18P020W070-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

- Průměrný 
měsíční 

Mzdové 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
náklady 

projektu 
celkem 

(podíl) 
(tis. Kč/r) 

koordinace projektu v rámci pracoviště, 0,30 114 
práce na publikačních výstupech a výstavě 

archivní a terénní výzkum jinonárodních 0,20 82 
skupin obyvatelstva, práce na publikačních 
I výstu oech a výstavě 
archivní a terénní výzkum, práce na 0,20 72 
oublikačních wstuoech a výstavě 
organizační práce, terénní výzkum, práce na 0,50 156 
publikačních výstuoech 

1,20 424 

44/190 

.li. - li .a . 11111 

Průměrný 
Náklady z 

měsíční 
Mzdové Náklady z 

účelových úvazek na 
náklady účelových 

výdajů MK 
projektu 

celkem výdajů MK 
(tis. Kč/r) (podíl) 

(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

114 0,30 114 114 

82 0,20 82 82 

72 0 ,20 72 72 

156 0,50 156 156 

424 1,20 424 424 

a - • 
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Titul, jméno, příjmení (stávající 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
Role na měsíční měsíční 

zaměstnanci) projektu Specifikace předmětu činnosti úvazek na náklady účelových úvazek na 
náklady účelových 

nebo pracovní pozice (noví celkem výdajů MK celkem výdajů MK 
zaměstnanci) 

(GP/RP/DP) projektu (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 
projektu (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

(podíl) (podíl) 

 GP koordinace projektu v rámci pracoviště, 0,50 156 156 0,50 156 156 
koordinace a realizace grafických prací v 
rámci projektu 

 RP koordinace a realizace IT prací v rámci 0,20 102 102 0,20 102 102 
projektu a zpracování 3D qrafikv 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 
- . -

0,70 258 258 0,70 258 258 

Komentář: 
- -

Na řešení projektu budou 
zaměstnáni 2 stávající pracovníci 
MU. Výpočet vychází ze stávajících 
mzdových nákladů na tyto členy 
realizačního týmu dle úvazku (12 
měsíců v roce 2022).  

 zaštiťujě koordinaci projektu 
ze strany Příjemce č. 2 a koordinuje 
část týkající se grafických prací. 
Zpracovává grafické výstupy 
projektu jako je grafický návrh 
webových stránek, webové 
aplikace, interaktivních map a 
publikací, vč. sazby tištěných 
materiálů . , 

. koordinuje část týkající se IT 
prací jako je vývoj a programování 
webových stránek, webové aplikace 
a interaktivních map. Zpracovává 
3D modely map. 

45/190 



Seecifikace • 
Příjemce-koordinátor: 

MENDELU 
2018 

Titul, jméno, příjmení/počet osob 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

USD 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx -A2 - Příloha č. 2 

Specifikace předmětu činnosti 

46/190 

Přihláška projektu 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Podle Smlouvy 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
{hod/rok) 

0,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 



- ~ ~ · ~ •.•• - - ---~--- - ·- -----------
Titul, jméno, příjmení/počet osob 

odborný pracovník - archivář/S 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Odborný pracovník - archivář (5 osob) v 
rozsahu 150 hod/rok provede rešerše 
inventářů, přípravu archivních 
dokumentů pro studium. 

Příjemce č. 2: MU 
2018 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

DP 

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - A2 - Příloha č. 2 

Ekvivalent Mzdové 

Specifikace předmětu činnosti 
úvazku na náklady 
projektu celkem 
(hod/rok) (tis. Kč/r) 

rešerše a výběr archiválií 150,00 45 

150,00 45 

47/190 

Náklady z Ekvivalent Mzdové Náklady z 
účelových úvazku na náklady účelových 

výdajů MK projektu celkem výdajů MK 
(tis. Kč/r) (hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

45 150,00 45 45 

45 150,00 45 45 



DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - A2 - Příloha č. 2 

Role na 
Ekvivalent Mzdové Náklady z Ekvivalent Mzdové Náklady z 

Titul, jméno, příjmení/počet osob projektu Specifikace předmětu činnosti 
úvazku na náklady účelových úvazku na náklady účelových 

(GP/RP/DP) 
projektu celkem výdajů MK projektu celkem výdajů MK 
(hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r') (hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

Odborný pracovník - programátor DP tvorba webových stránek 100,00 30 30 100,00 30 30 
webových stránek projektu 
Odborný pracovník - pomocné grafické DP vytvoření dílčích grafických výstupů 20,00 6 6 20,00 6 6 
oráce 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 120,00 36 36 120,00 36 36 

Komentář: 

48/190 
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Odborný pracovník - programátor 
webových stránek projektu zajistí 
kompletn í vytvořeni webových stránek 
projektu a následně zajisti údržbu a 
aktualizaci webových stránek projektu. 
Odborný pracovník - grafické práce 
zajisti dílčí grafické výstupy ve 
spolupráci s , viz 
oddíl A1. 

- -~ - -·- - -· . ~ - ~ ~ -
DG18P020W070-rozpocet-Smlouva.xlsx - A2 - Příloha č. 2 
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Specifikace -
Příjemce-koordinátor: 

MENDELU 
2019 

Titul, jméno, příjmení/počet osob 

odborný pracovník 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Pracovník v rozsahu 30 hod./rok 
se bude podílet na přípravě textů a 
mluveného slova k publikaci 
výsledků výzkumu v zahraniční 
(odborné články, přípěvky na 
konferencích). 

Příjemce č. 1: USD 
2019 

Role na 

I projektu 
(GP/RP/DP) 

IDP 

DG18P020W070-rozpocet-Smlouva.xlsx - A2 - Příloha č. 2 

Přihláška projektu 
ektu 

Ekvivalent Mzdové 

Specífikace předmětu činnosti 
úvazku na náklady 
projektu celkem 
(hod/rok) (tis. Kč/r) 

překlady a revize textu 30,00 12 

30,00 12 

50/190 

Podle Smlouvy 

Náklady z Ekvivalent Mzdové Náklady z 
účelových úvazku na náklady účelových 

výdajů MK projektu celkem výdajů MK 
(tis. Kč/r) (hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

12 30,00 12 12 

12 30,00 12 12 



-- ----- -- ---" -~-~ •••• 
Titul, jméno, příjmení/počet osob 

odborný pracovník - archivář/S 

terénní pracovník - zpracování 
rozhovoru části oral historv 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Odborný pracovník - archivář (5 
osob) v rozsahu 150 hod/rok 
provede rešerše inventářů, přípravu 
archivních dokumentů pro studium. 
Terénní pracovník zpracovávající 
rozhovory oral history spolupracuje 
na vedení, přepisech a překladech 
rozhovorů. 

Příjemce č. 2: MU 
2019 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

DP 

DP 

-

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - A2 - Příloha č . 2 

Ekvivalent Mzdové Náklady z 

Specifikace předmětu činnosti 
úvazku na náklady účelových 

projektu celkem výdajů MK 
(hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

rešerše a výběr archiválií 150,00 45 45 

přepis a překlad rozhovorů 200,00 60 60 

350,00 105 105 

51/190 

• 
Ekvivalent Mzdové Náklady z 
úvazku na náklady účelových 

projektu celkem výdajů MK 
(hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

150,00 45 45 

200,00 60 60 

350,00 105 105 



DG18P020W070-rozpocet-Smlouva.xlsx -A2 - Příloha č. 2 

- Ekvivalent Mzdové Náklady z Ekvivalent Mzdové Náklady z 
Role na 

Titul, jméno, příjmení/počet osob projektu Specifikace předmětu činnosti 
úvazku na náklady účelových úvazku na náklady účelových 

(GP/RP/DP) 
projektu celkem výdajů MK projektu celkem výdajů MK 
{hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) {hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

Odborný pracovník - programátor DP údaržba a aktualizace webových stránek 50,00 15 15 50,00 15 15 
webových stránek oroiektu 
Odborný pracovník - pomocné DP vytvoFení dílčích grafických výstupů 20,00 6 6 20,00 6 6 
1orafické práce 
Odborný pracovník - programátor DP tvorba webové aplikace 150,00 60 60 150,00 60 60 
webové aplikace 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 220,00 81 81 220,00 81 81 

Komentář: 

52/190 
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Odborný pracovník - programátor 
webových stránek projektu zajistí 
údržbu a aktualizaci webových 
stránek projektu. Odborný 
pracovník - grafické práce zajisti 
dílčí grafické výstupy ve spolupráci 
s , viz oddíl 
A 1. Odborný pracovník -
programátor software ve formě 
webové aplikace započně práce na 
vývoji produktu. 

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - A2 - Příloha č. 2 
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Příjemce-koordinátor: 

MENDELU 

Titul, jméno, příjmení/počet osob 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

USD 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

DG18P020W070-rozpocet-Smlouva.xlsx - A2 - Příloha č . 2 

Přihláška projektu 

ektu 

Specifikace předmětu činnosti 

54/190 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Podle Smlou~ 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok} 

0,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 



• .- :.-.-. ' · ' · --· ·· 
Titul, jméno, příjmení/počet osob 

odborný pracovník - archivář/ 5 

terénní pracovník - zpracování 
rozhovoru části oral historv 
odborný pracovník - muzejník/ 4 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 
-

Komentář: 

Odborný pracovník - archivář (5 
osob) v rozsahu 150 hod/rok 
provede rešerše inventářů, přípravu 
archivních dokumentů pro studium. 
Terénní pracovník zpracovávající 
rozhovory oral history spolupracuje 
na vedení, přepisech a překladech 
rozhovorů. Odborný pracovník -
muzejník se zabývá přípravou 
podkladů pro výstavu (Muzeum v 
Bruntále, Městské muzeum Krnov, 
Vlastivědné muzeum Šumperk). 

Příjemce č. 2: MU 
2020 

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx -A2 - Příloha č. 2 

Role na 
Ekvivalent 

projektu Specifikace předmětu činnosti 
úvazku na 

(GP/RP/DP) 
projektu 
(hod/rok) 

DP rešerše a výběr archiválií 150,00 

DP přepis a překlad rozhovorů 200,00 

DP příprava materiálů pro výstavu 200,00 

550,00 

55/190 

- - - - - - - - . , - -l 

Mzdové Náklady z Ekvivalent Mzdové Náklady z 
náklady účelových úvazku na náklady účelových 

celkem výdajů MK projektu celkem výdajů MK 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) (hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

45 45 150,00 45 45 

60 60 200,00 60 60 

50 50 200,00 50 50 

155 155 550,00 155 155 



DG18P020W070-rozpocet-Smlouva.xlsx - A2 - Příloha č. 2 

Role na 
Ekvivalent Mzdové Náklady z Ekvivalent Mzdové Náklady z 

Titul, jméno, příjmení/počet osob projektu Specifikace předmětu činnosti 
úvazku na náklady účelových úvazku na náklady účelových 

projektu celkem výdajů MK projektu celkem výdajů MK 
(GP/RP/DP) (hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) (hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

Odborný pracovník - programátor DP údaržba a aktualizace webových stránek 50,00 15 15 50,00 15 15 

webovvch stránek proiektu 
Odborný pracovník - pomocné DP vytvoření dílčích grafických výstupů 20,00 6 6 20,00 6 6 

larafické oráce 
Odborný pracovník - programátor DP tvorba interaktivní mapy 100,00 30 30 100,00 30 30 

interaktivní maov I 
Odborný pracovník - programátor DP tvorba interaktivní mapy 100,00 30 30 100,00 30 30 

interaktivní mapy li 
Odborný pracovník - programátor DP tvorba interaktivní mapy 100,00 30 30 100,00 30 30 

interaktivní mapv Ill 
Odborný pracovník - tvůrce videa I DP tvorba audiovizuálního dokumentu 50,00 15 15 50,00 15 15 

Odborný pracovník - tvůrce videa li DP tvorba audiovizuálního dokumentu 50,00 15 15 50,00 15 15 

Odborný pracovník - tvůrce videa DP tvorba audiovizuálního dokumentu 50,00 15 15 50,00 15 15 

Ill 
Odborný pracovník - programátor DP tvorba webové aplikace 150,00 60 60 150,00 60 60 

webové aolikace 
Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 670,00 216 216 670,00 216 216 

Komentář: 

56/190 



li 

Odborný pracovník - programátor 
webových stránek projektu zajistí 
údržbu a aktualizaci webových 
stránek projektu. Odborný 
pracovník - grafické práce zajistí 
dílčí grafické výstupy ve spolupráci 
s , viz oddíl 
A1. Odborný pracovník- tvůrce 
videa 1-111 započne s tvorbou 
audiovizuálních dokumentů na 
základě podkladů dodaných 
Příjemcem-koordinátorem a 
príjemcem č. 1 (prípadové studie 
Moderní kronika sídla 1-3). 
Odborný pracovník - programátor 
interaktivní mapy 1-111 zajistí 
kompletní vytvoření Interaktivní 
mapy zaniklých sídel Moravy a 
Slezska a následně zajistí údržbu a 
aktualizaci mapy. Pokračuje vývoj a 
testování software ve formě 
webové aplikace. 

• DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - A2 - Příloha č. 2 
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Specifikace • náklad 
Příjemce-koordinátor: 

MENDELU 
2021 

Titul, jméno, příjmení/počet osob 

odborný pracovník 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (víz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Pracovník v rozsahu 30 hod./rok 
se bude podílet na připravě textů a 
mluveného slova k publikaci 
výsledků výzkumu v zahraniční 
(odborné články, prípěvky na 
konferencích). 

Příjemce č. 1: USD 
2021 

Role na 

I projektu 
(GP/RP/DP) 

IDP 

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - A2 - Příloha č. 2 

Přihláška projektu 

'ektu 

Ekvivalent Mzdové 

Specifikace předmětu činnosti 
úvazku na náklady 
projektu celkem 
(hod/rok) (tis. Kč/r) 

překlady a revize textu 30,00 12 

30,00 12 

58/190 

Podle Smlouvy 

Náklady z Ekvivalent Mzdové Náklady z 
účelových úvazku na náklady účelových 

výdajů MK projektu celkem výdajů MK 
(tis. Kč/r) (hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

12 30,00 12 12 

12 30,00 12 12 



Titul, jméno, příjmení/počet osob 

odborný pracovník - redakce a 
korektura katalogu a odborné knihy/ 
2 
odborný pracovník - muzejník/ 4 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Vzniku katalogu a odborné knihy se 
účastni dva pracovníci: redaktor a 
korektor v rozsahu 200 hodin/ rok 
(předtisková úprava, výběr a úprava 
dokumentů). Na vzniku výstavy se 
podílí odborný pracovník - muzejník 
se zabývá přípravou podkladů pro 
výstavu (Muzeum v Bruntále, 
Městské muzeum Krnov, 
Vlastivědné muzeum Šumperk). 

Příjemce č. 2: MU 
2021 

• - ~ . rlll~ •• 
DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx -A2 - Příloha č. 2 

- . Ekvivalent 
Role na 
projektu Specifikace předmětu činnosti 

úvazku na 
projektu 

(GP/RP/DP) (hod/rok) 

DP tvorba katalogu a odborné knihy 200,00 

DP příprava materiálů pro výstavu 200,00 

400,00 

59/190 

Mzdové Náklady z Ekvivalent Mzdové Náklady z 
náklady účelových úvazku na náklady účelových 

celkem výdajů MK projektu celkem výdajů MK 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) (hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

50 50 200,00 50 50 

50 50 200,00 50 50 

100 100 400,00 100 100 
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Role na 
Ekvivalent Mzdové Náklady z Ekvivalent Mzdové Náklady z 

Titul, jméno, příjmení/počet osob projektu Specifikace předmětu činnosti 
úvazku na náklady účelových úvazku na náklady účelóvých 

(GP/RP/OP) 
projektu celkem výdajů MK projektu celkem výdajů MK 
(hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) (hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

Odborný pracovník - programátor DP údaržba a aktualizace webových stránek 50,00 15 15 50,00 15 15 

webových stránek projektu 
Odborný pracovník - pomocné DP vytvoření dílčích grafických výstupů 20,00 6 6 20,00 6 6 
Qrafické práce 
Odborný pracovník - programátor DP údržba a aktualizace interaktivní mapy 40,00 12 12 40,00 12 12 

interaktivní mapy I 
Odborný pracovník - tvůrce videa I DP tvorba audiovizuálního dokumentu 50,00 15 15 50,00 15 15 

Odborný pracovník- tvůrce videa li DP tvorba audiovizuálního dokumentu 50,00 15 15 50,00 15 15 

Odborný pracovník - tvůrce videa DP tvorba audiovizuálního dokumentu 50,00 15 15 50,00 15 15 

Ill 
Odborný pracovník - programátor DP tvorba webové aplikace 100,00 40 40 100,00 40 40 

webové aplikace 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 360,00 118 118 360,00 118 118 

Komentář: 

60/190 



·-- •• 
Odborný pracovník - programátor 
webových stránek projektu zajistí 
údržbu a aktualizaci webových 
stránek projektu. Odborný 
pracovník - grafické práce zajistí 
dílčí grafické výstupy ve spolupráci 
s , viz oddíl 
A 1. Odborný pracovník - tvůrce 

videa 1-111 pokračuje s tvorbou 
audiovizuálních dokumentů na 
základě podkladů dodaných 
Příjemcem-koordinátorem a 
příjemcem č. 1 (případové studie 
Moderní kronika sídla 4-6) a chystá 
podklady pro finalizaci audiovizuální 
tvorby. Odborný pracovník Odborný 
pracovník - programátor webové 
aplikace dokončí tvorbu webové 
aplikace Moderní kronika obce a 
následně zajistí její údržbu a 
aktualizace. 

• ~- · -'li' 'li ~--· - li .11· ·- - • . • ... l 
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Specifikace - nákl; 
Příjemce-koordinátor: 

MENDELU 
2022 

Titul, jméno, příjmení/počet osob 

odborný pracovník 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Pracovník v rozsahu 25 hod.frak 
se bude podílet na přípravě textů a 
mluveného slova k publikaci 
výsledků výzkumu v zahraniční 
(odborné články, přípěvky na 
konferencích). 

Příjemce č. 1 : USD 
2022 

Role na 

I projektu 
(GP/RP/DP) 

IDP 

OG18P020W070-rozpocet-Smlouva.xlsx - A2 - Příloha č. 2 

Přihláška projektu 

ektu 

Ekvivalent Mzdové 

Specifikace předmětu činnosti 
úvazku na náklady 
projektu celkem 
(hod/rok) (tis. Kč/r) 

překlady a revize textu 25,00 8 

25,00 8 

62/190 

Podle Smlouvy 

Náklady z Ekvivalent Mzdové Náklady z 
účelových úvazku na náklady účelových 

výdajů MK projektu celkem výdajů MK 
(tis. Kč/r) (hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

8 25,00 8 8 

8 25,00 8 8 



-- •• 
Titul, jméno, příjmení/počet osob 

odborný pracovník - muzejník/ 4 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Odborný pracovník - muzejník 
zodpovídá za provoz, event. 
doprovodný program výstavy 
(Muzeum v Bruntále, Městské 
muzeum Krnov, Vlastivědné 
muzeum Šumperk) v celkovém 
rozsahu 100 hod/rok. 

Příjemce č. 2: MU 
2022 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

DP 

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx -A2 - Příloha č. 2 

Ekvivalent 

Specifikace předmětu činnosti 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

příprava materiálů pro výstavu 100,00 

100,00 

63/190 

li 

Mzdové Náklady z Ekvivalent Mzdové Náklady z 
náklady účelových úvazku na náklady účelových 

celkem výdajů MK projektu celkem výdajů MK 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) (hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

25 25 100,00 25 25 

25 25 100,00 25 25 
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Role na 
Ekvivalent Mzdové Náklady z Ekvivalent Mzdové Náklady z 

Titul, jméno, příjmení/počet osob projektu Specifikace předmětu činnosti 
úvazku na náklady účelových úvazku na náklady účelových 

projektu celkem výdajů MK projektu celkem výdajů MK 
(GP/RP/DP) (hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) (hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

Odborný pracovník - programátor DP údaržba a aktualizace webových stránek 50,00 15 15 50,00 15 15 

webowch stránek projektu 
Odborný pracovník - pomocné DP vytvoření dílčích grafických výstupů 20,00 6 6 20,00 6 6 

arafické oráce 
Odborný pracovník - programátor údržba a aktualizace interaktivní mapy 40,00 12 12 40,00 12 12 

interaktivní mapy I 

( 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 110,00 33 33 110,00 33 33 

Komentář: 

64/190 



• 
Odborný pracovník - programátor 
webových stránek projektu zaj istí 
údržbu a aktualizaci webových 
stránek projektu. Odborný 
pracovník - grafické práce zajistí 
dílčí grafické výstupy ve spolupráci 
s , viz oddíl 
A 1. Odborný pracovník -
programátor interaktivní mapy I 
zajišťuje údržbu a aktualizaci. 

•• • a : 
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Soecifikace • náklad 
Příjemce-koordinátor: 

MENDELU 
2018 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmeni 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

A3; A4 iektu 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

Přihláška projektu 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
{hod/rok) 

0,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

{tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
{tis. Kč/r) 

o 

Podle Smlouvy 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

{tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
{tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
{tis. Kč/r) 

o 



• • • li' - ~ . - • li .li li 

Komentář: 

Příjemce č. 1: USD 
2018 

Titul, jméno, přijmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(víz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul , jméno, příjmení 

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - A3; A4 - Příloha č. 2 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

67/190 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok)_ 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 
výdajů MK 
_(ti_s_._l<č/r)_ 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

I 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(h_Qd/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hocj_/rok) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

-1 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 



Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Příjemce č. 2: MU 
2018 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

I 

DG18P020W070-rozpocet-Smlouva.xlsx - A3; A4 - Příloha č . 2 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

68/190 

.li. -

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 

_(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úva:i'!ku na 
projektu 
(hod/rok) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

{tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis_.___15~r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 



·----------~-~ 11· - li - li -DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx -A3; A4 - Příloha č . 2 

I 0,001 01 01 
0,001 01 01 r•lkem: 

Komentář: 

I 

69/190 



Specifikace • 

Příjemce-koordinátor: 

MENDELU 
2019 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení I 

student magisterského programu 1 I 

student magisterského programu 2 I 

student magisterského programu 3 I 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - A3; A4 - Příloha č. 2 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

I 

I 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

I 

I 

I 

70/190 

Přihláška projektu 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

100,00 

100,001 

100,001 

300,001 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

10 

101 

101 

301 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

10 

101 

101 

301 

Podle Smlouvy 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
{hod/rok) 

100,00 

100,001 

100,001 

300,001 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

10 

101 

101 

301 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

101 

10 

10 

30 



··,-·---~----"· 
Komentář: 

Projekt počítá se zapojením tří 
studentů magisterských studijních 
programů (v délce trvání dvou let), 
kteří budou doplňovat odborný tým 
při terénních šetření. Náplní jejich 
činnosti bude též tvorba 
prezentačních materiálů a 
organizační práce. 

Příjemce č. 1: USD 
2019 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat- slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva .xlsx - A3; A4 - Příloha č. 2 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

71/190 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

1 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

. ·"-

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

-, 

Náklady z 
účelových 
výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 



Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

MU 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

I 

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - A3; A4 - Příloha č. 2 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 

(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 

(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 

(hod/rok) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
_(tis. Kč/r) _ 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 



.......... - - . ~ .... Ill' - - - - ---,. 
DG18P020WÓ70-rozpócet-Smiouva.xisx - A3; Á4 - Příloha č. 2 

Celkem: 

Komentář: 

0,001 01 o~ 01 01 

73/190 



Specifikace „ 

Příjemce-koordinátor: 

MENDELU 
2020 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

student magisterského programu 1 

student magisterského programu 2 

student magisterského programu 3 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

I 

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - A3; A4 - Příloha č. 2 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

A3;A4 .ektu 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

74/190 •--

Přihláška projektu 

I 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

100,00 

100,00 

100,00 

300,ool 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

10 

10 

10 

301 

Podle Smlouvy 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady0 z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

10 

10 

10 

301 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 

(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

100,00 

100,00 

100,00 

300,001 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

10 

10 

10 

301 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

10 

10 

10 

30 



-· 
Komentář: 

Projekt počítá se zapojením tří 
studentů magisterských studijních 
programů (v délce trvání dvou let), 
kteří budou doplňovat odborný tým 
při terénních šetření. Náplni jejich 
činnosti bude též tvorba 
prezentačních materiálů a 
organizační práce. 

Příjemce č. 1: USD 
2020 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

• a 11· li Ill 
DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - A3; A4 - Příloha č. 2 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

75/190 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

li 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

I 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

li - li 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

J 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 
výdajů MK 
(tis. Kč/r) 



Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

MU 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - A3; A4 - Příloha č. 2 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

76/190 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 

(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 

(hod/rok) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

!_tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
Jtis. Kč/r) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
{hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
{hod/rok) 

• 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 



1111 ..... .. .... ~ -- --c .Ill • :a --~---·- -- -..·~ :li 
I a ,a I . y 

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - A3; A4 - Příloha č. 2 

Celkem: 

Komentář: 

0,001 oJ o~ oJ 01 

77/190 



DG18P020W070-rozpocet-Smlouva.xlsx -A3; A4 - Příloha č. 2 

Specifikace • náklad 

Příjemce-koordinátor: 

MENDELU 
2021 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Role na 

I projektu 
(GP/RP/DP) 

Role na 

I projektu 
(GP/RP/DP) 

A3; A4 ektu 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

Přihláška projektu 

Ekvivalent Mzdové 
úvazku na náklady 
projektu celkem 
(hod/rok) (tis. Kč/r) 

0,00 o 

Ekvivalent Mzdové 
úvazku na náklady 

o projektu celkem 
(hod/rok) (tis. Kč/r) 

0,00 o 

Podle Smlouvy 

Náklady z Ekvivalent Mzdové Náklady z 
účelových úvazku na náklady účelových 

výdajů MK projektu celkem výdajů MK 
(tis. Kč/r) (hod/rok) (tis._ Kč/r) _ (tis._l~č/r) 

o 0,00 o o 

Náklady z Ekvivalent Mzdové Náklady z 
účelových úvazku na náklady účelových 

výdajů MK projektu celkem výdajů MK 
(tis. Kč/r) (hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

o 0,00 o o 



• 
Komentář: 

Příjemce č. 1: USD 
2021 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

• - .li --- -DG18P020W070-rozpocet-Smlouva.xlsx - A3; A4 - Příloha č. 2 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

79/190 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 

Jhod/rokl 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok} 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

-, 

Náklady z 
účelových 
výdajů MK 
j~~č/r)_ 

o 

Náklady z 
úč.elových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 

(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

----

Mzdové 
náklady 
celkem 

{tis._ Kč/rl 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

I 



Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

MU 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - A3; A4 - Příloha č . 2 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(h~djr<>k} 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 
výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 

fl'l_od/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 
výdajů MK 
(tis. Kč/r) 



• • • • ·-· • - Ill -· _ .. 

Ill - - Ill li li - - - Ill 
DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx -A3; A4 - Příloha č. 2 

I 0,001 01 01 
0,001 01 01 r•lkem: 

Komentáf: 

I 

81/190 



DG18P020W070-rozpocet-Smlouva.xlsx -A3; A4 - Příloha č. 2 

Specifikace - náklad 
Příjemce-koordinátor: 

MENDELU 
2022 

Titul, jméno. příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

ektu 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

82/190 

Přihláška projektu 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(~odl~ok) 

0,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 
výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Podle Smlouvy 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 

{hod/rok) 

0,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 
výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 



.. 
Komentář: 

USD 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

• . li li 
DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx -A3; A4 - Příloha č. 2 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

83/190 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 

(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 

{hod/_r_o_k) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

{tis. Kč/r) 

·1 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 

(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

·1 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 



Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

MU 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - A3; A4 - Příloha č. 2 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/ro~) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 

projektu 
(hod/rok) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
Jtis. Kč/r) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 
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I 0,001 01 01 
0,001 01 01 r•lkem: 

Komentář: 

I 

85/190 
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Specifikace • náklad 
Příjemce-koordinátor: 

2018 

Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

odvody ve výši 34 % z mzdových nákladů předmětného roku 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

povinný odvod 1% z mzdových nákladů do sociálního fondu (interní předpis univerzity) 

Příjemce č. 1 : 0SD 
2018 

Povinné zákonné odvody 

86/190 --

Přihláška projektu Podle Smlouvy 

Povinné zákonné Povinné zákonné 
odvody celkem (tis. odvody z účelových Povinné zákonné Povinné zákonné 

Kč/r) výdajů MK (tis. odvody celkem (tis. odvody z účelových 
Kč/r) Kč/r) výdajů MK (tis. 

Kč/r) 

136 136 136 136 

136 136 136 136 

Příděl do fondu 
Příděl do FKSP z Příděl do fondu 

Příděl do FKSP z 
kulturních a 

účelových výdajů 
kulturních a 

účelových výdajů 
sociálních potřeb MK (tis. Kč/r) sociálních potřeb 

MK (tis. Kč/r) 
celkem (tis. Kč/r) celkem (tis. Kč/r) 

4 4 4 4 

4 4 4 4 

Povinné zákonné Povinné zákonné 
odvody celkem (tis. odvody z účelových Povinné zákonné Povinné zákonné 

Kč/r) výdajů MK (tis. odvody celkem (tis. odvody z účelových 
Kč/r) Kč/r) výdajů MK (tis. 

Kč/r) 



• . ·- - • li 
DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - AS; A6 - Příloha č. 2 

Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

odvody ve výši 34 % z mzdových nákladů předmětného roku 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

V souladu s interním ustanovením USD AVCR v.v.i. ve výši 2% z mezd. 

Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Příjemce č. 2: MU 
2018 

Povinné zákonné odvody 

odvody ve výši 34 % z mzdových nákladů předmětného roku 

FKSP 

87/190 

135 135 135 135 

135 135 135 135 

Příděl do fondu 
kulturních a 

Příděl do FKSP z 
Příděl do fondu 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

kulturních a 
Příděl do FKSP z 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

7 7 7 i1 
7 7 7 71 

Povinné zákonné Povinné zákonné 
odvody celkem (tis. odvody z účelových Povinné zákonné Povinné zákonné 

Kč/r) výdajů MK (tis. odvody celkem (tis. odvody z účelových 
Kč/r) Kč/r) výdajů MK (tis. 

85 

85 

Příděl do fondu 
kulturních a 

sociálních potřeb 
celkem (tis. Kč/rl 

85 

85 

Příděl do FKSP z 
účelových výdajů 

MK (tis. Kč/r) 

85 

85 

Příděl do fondu 
kulturních a 

sociálních potřeb 
celkem (tis. Kč/r) 

Kč/r) 

85 

85 

Příděl do FKSP z 
účelových výdajů 

MK (tis. Kč/r) 
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FKSP 2 2 2 2 

Celkem: 2 2 2 2 

-
Komentář: 

povinný odvod 1 % mzdových nákladů do sociálního fondu (interní pFedpis univerzity) 

88/190 

a: • 
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Soecifikace • náklady A5;_ A6 projektu 
Příjemce-koordinátor: MENDELU 

2019 

Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

odvody ve výši 34 % z mzdových nákladů předmětného roku 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

povinný odvod 1% z mzdových nákladů do sociálního fondu (interní předpis univerzity) 

Příjemce č. 1 : 0SD 
2019 

Povinné zákonné odvody 

89/190 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 

Povinné zákonné Povinné zákonné 
odvody celkem (tis. odvody z účelových Povinné zákonné Povinné zákonné 

Kč/r) výdajů MK (tis. odvody celkem (tis. odvody z účelových 
Kč/r) Kč/r) výdajů MK (tis. 

Kč/r) 

211 211 211 211 

211 211 211 211 

Příděl do fondu 
kulturních a 

Příděl do FKSP z 
Příděl do fondu 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

kulturních a 
Příděl do FKSP z 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

sociálních potřeb účelových výdajů 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

-6 6 6 6 

6 6 6 61 

Povinné zákonné Povinné zákonné 
odvody celkem (tis. odvody z účelových Povinné zákonné Povinné zákonné 

Kč/r) výdajů MK (tis. odvody celkem (tis. odvody z účelových 
Kč/r) Kč/r) výdajů MK (tis. 

Kč/r) 
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Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

odvody ve výši 34 % z mzdových nákladů předmětného roku 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

V souladu s interním ustanovením USD AVCR v.v.i. ve výši 2% z mezd. 

Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Příjemce č. 2: MU 
2019 

Povinné zákonné odvody 

odvody ve výši 34 % z mzdových nákladů předmětného roku 

FKSP 

90/190 

180 180 180 180 

180 180 180 180 

Příděl do fondu 
Příděl do FKSP Z 

Příděl do fondu 
Příděl do FKSP z kulturních a 

účelových výdajů kulturních a 
účelových výdajů 

sociálních potřeb 
MK (tis. Kč/r) sociálních potřeb 

MK (tis. Kč/r) 
celkem (tis. Kč/r) celkem (tis. Kč/r) 

8 8 8 8 

8 8 81 8 

Povinné zákonné Povinné zákonné 
odvody celkem (tis. odvody z účelových Povinné zákonné Povinné zákonné 

Kč/r) výdajů MK (tis. odvody celkem (tis. odvody z účelových 
Kčlr) Kč/r) výdajů MK (tis. 

115 

115 

Příděl do fondu 
kulturních a 

sociálních potřeb 
celkem (tis. Kč/r) 

115 

115 

Příděl do FKSP z 
účelových výdajů 

MK (tis. Kč/r) 

115 

115 

Příděl do fondu 
kulturních a 

sociálních potřeb 
celkem (tis. Kč/r) 

Kč/r) 

115 

115 

Příděl do FKSP z 
účelových výdajů 

MK (tis. Kč/r) 
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FKSP 3 3 3 3 

Celkem: 3 3 3 3 

Komentář: -

povinný odvod 1 % mzdových nákladů do sociálního fondu (interní pfedpis 
univerzitv) 

91/190 
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Specifikace - náklad 
Příjemce-koordinátor: 

2020 

Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

odvody ve výši 34 % z mzdových nákladů předmětného roku 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

povinný odvod 1% z mzdových nákladů do sociálního fondu (interní předpis univerzity) 

Příjemce č. 1: USD 
2020 

Povinné zákonné odvody 

92/190 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 

Povinné zákonné Povinné zákonné I odvody celkem (tis. odvody z úč.elových Povinné zákonné Povinné zákonné Kč/r) výdajů MK (tis. odvody celkem (tis. odvody z účelových 
Kč/r) Kč/r) výdajů MK (tis. 

Kč/r) 

207 207 207 207 

207 207 207 207 

Příděl do fondu 
kulturních a 

Příděl do FKSP z 
Příděl do fondu 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

kulturních a 
Příděl do FKSP z 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

6 6 6 61 

6 6 6 6 

Povinné zákonné Povinné zákonné odvody celkem (tis. odvody z účelových Povinné zákonné Povinné zákonné Kč/r) výdajů MK (tis. odvody celkem (tis. odvody z účelových 
Kč/r) Kč/r) výdajů MK (tis. 

Kč/r) 



li' 11· • I . - . ~ . ~ • 
DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx -AS; A6 - Příloha č. 2 

Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

odvody ve výši 34 % z mzdových nákladů pfedmětného roku 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

V souladu s interním ustanovením USD AVCR v.v.i. ve výši 2% z mezd. 

Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Příjemce č. 2: MU 
2020 

Povinné zákonné odvody 

odvody ve výši 34 % z mzdových nákladů pfedmětného roku 

FKSP 

93/190 

197 197 197 197 

197 197 197 197 

Příděl do fondu 
kulturních a 

Příděl do FKSP z 
Příděl do fondu 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

kulturních a 
Příděl do FKSP z 

celkem (tís. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) sociálních potřeb 

účelových výdajů 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

8 8 8 8 
si 8 8! 8 

Povinné zákonné Povinné zákonné 
odvody celkem (tis. odvody z účelových Povinné zákonné Povinné zákonné 

Kč/r) výdajů MK (tis. odvody celkem (tis. odvody z účelových 
Kč/r) Kč/r) výdajů MK (tis. 

161 

161 

Příděl do fondu 
kulturních a 

sociálních potřeb 
celkem (tis. Kč/r) 

161 

161 

Příděl do FKSP z 
účelových výdajů 

MK (tis. Kč/r) 

161 

161 

Příděl do fondu 
kulturních a 

sociálních potřeb 
celkem (tis. Kč/r) 

Kč/r) 

161 

161 

Příděl do FKSP z 
účelových výdajů 

MK (tis. Kč/r) 
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FKSP 3 3 3 3 

Celkem: 3 3 3 3 

Komentář: 

povinný odvod 1 % mzdových nákladů do sociálního fondu (interní předpis 
univerzitv) 

94/190 
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Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

odvody ve výši 34 % z mzdových nákladů předmětného roku 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

povinný odvod 1 % z mzdových nákladů do sociálního fondu (interní předpis univerzity) 

Příjemce č. 1 : OSO 
2021 

Povinné zákonné odvody 

95/190 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 

Povinné zákonné Povinné zákonné 
odvody celkem (tis. odvody z účelových Povinné zákonné Povinné zákonné 

Kč/r) výdajů MK (tis. odvody celkem (tis. odv~dy.~ účelových 
Kč/r) Kč/r) vydaJu MK (tis. 

Kč/r) 

180 180 180 180 

180 180 180 180 

Příděl do fondu 
kulturních a 

Příděl do FKSP z 
Příděl do fondu 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

kulturních a 
Příděl do FKSP z 

celkem .(tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) sociálních potřeb 

účelových výdajů 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

-
5 5 5 5 

51 5 5 5 

Povinné zákonné Povinné zákonné 
odvody celkem (tis. odvody z účelových Povinné zákonné Povinné zákonné 

Kč/r) výdajů MK (tis. odvody celkem (tis. odvody z účelových 
Kč/r) Kč/r) výdajů MK (tis. 

Kč/r) 
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Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

odvody ve výši 34 % z mzdových nákladů předmětného roku 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

V souladu s interním ustanovením USD AVCR v.v.i. ve výši 2% z mezd. 

Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Příjemce č. 2: MU 
2021 

Povinné zákonné odvody 

odvody ve výši 34 % z mzdových nákladů predmětného roku 

FKSP 

96/190 

178 178 178 178 

178 178 178 178 

Příděl do fondu 1 Příděl do fondu 
kulturních a 

Příděl do FKSP z 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

kulturních a 
Příděl do FKSP z 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

8 8 8 BI 
8 8 81 al 

Povinné zákonné 
Povinné zákonné Povinné zákonné odvody z účelových 

Povinné zákonn~ odvody z účelo~ch odvody celkem (tis. výdajů MK (tis. 
odvody celkem {tis. výdajů MK (tis. Kč/r) Kč/r) 

Kč/r) Kč/r) 

128 

128 

Příděl do fondu 
kulturních a 

sociálních potřeb 
celkem (tis. Kč/r) 

128 

128 

Příděl do FKSP z 
účelových výdajů 

MK (tis. Kč/r) 

128 

128 

Příděl do fondu 
kulturních a 

sociálních potřeb 
celkem (tis. Kč/r) 

128 

128 

Příděl do FKSP z 
účelových výdajů 

MK (tis. Kč/r) 
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FKSP 3 3 3 3 

Celkem: 3 3 3 3 

Komentář: 

povinný odvod 1 % mzdových nákladů do sociálního fondu (interní predpis 
univerzitv) 

97/190 
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Specifikace - náklad 

Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

odvody ve výši 34 % z mzdových nákladů předmětného roku 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

povinný odvod 1% z mzdových nákladů do sociálního fondu (interní předpis univerzity) 

Příjemce č. 1 : USD 
2022 

Povinné zákonné odvody 

98/190 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 

Povinné zákonné Povinné zákonné 
odvody celkem (tis. odvody z účelových Povinné zákonné Povinné zákonné 

Kč/r) výdajů MK (tis. odvody celkem (tis. odvody z účelových 
Kč/t) Kč/r) výdajů MK (tis. 

Kč/r) 

148 148 148 148 

148 148 148 148 

Příděl do fondu 
kulturních a 

Příděl do FKSP z 
Příděl do fondu 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

kulturních a 
Příděl do FKSP z 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

sociálních potřeb 
úč.elových výdajů 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

4 4 4 4 

4 4 4 4 

Povinné zákonné Povinné zákonné I odvody celkem (tis. odvody z účelových Povinné zákonné Povinné zákonné 
Kč/r) výdajů MK (tis. odvody celkem (tis. odvody z účelových 

Kč/r) Kč/r) výdajů MK (tis. 
Kč/r) 
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Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

odvody ve výši 34 % z mzdových nákladů predmětného roku 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

V souladu s interním ustanovením USD AVCR v.v.i. ve výši 2% z mezd. 

Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Příjemce č. 2: MU 
2022 

Povinné zákonné odvody 

odvody ve výši 34 % z mzdových nákladů predmětného roku 

FKSP 

99/190 

152 

152 

Příděl do fondu 
kulturních a 

sociálních potřeb 
celkem (tis. Kč/r) 

8 

8 

152 

152 

Příděl do FKSP z 
účelových výdajů 

MK (tis. Kč/r) 

8 

8 

152 

152 

Příděl do fondu 
kulturních a 

sociálních potřeb 
celkem (tis. Kč/r). 

8 

8 

152 

152 

Příděl do FKSP z 
účelových výdajů 

MK (tis. Kč/r) 

8 

8 

Povinné zákonné Povinné zákonné 
odvody celkem (tis. odvody z účelových Povinné zákonné Povinné zákonné 

Kč/r) výdajů MK (tis. odvody celkem (tis. odvody z účelových 
Kč/r) Kč/r) výdajů MK (tis. 

99 

99 

Příděl do fondu 
kulturních a 

sociálních potřeb 
celkem (tis. Kč/r) 

99 

99 

Příděl do FKSP z 
účelových výdajů 

MK (tis. Kč/r) 

99 

99 

Příděl do fondu 
kulturních a 

sociálních potřeb 
celkem (tis. Kč/r) 

Kč/r) 

99 

99 

Příděl do FKSP z 
účelových výdajů 

MK (tis. Kč/r) 
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FKSP 3 3 3 3 

Celkem: 3 3 3 3 

- -
Komentář: a 

povinný odvod 1 % mzdových nákladu do sociálního fondu (interní předpis 
univerzity) 

100/190 
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s 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

101/190 

Varianta 
(a/b) 

Varianta 
(alb) 

Přihláška pr<>jektu 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 

Podle Smlouvy 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 



DG18P020VV070-rozpocet-Smlouva.xlsx - Bl; B2 - Příloha č. 2 

Příjemce č. 1: OSO 
2018 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

102/190 

Varianta 
(alb) 

Varianta 
(alb) 

Náklady 
celkem (tis. 

Kčlr) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kčlr) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
_(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 
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Příjemce č. 2: MU 
2018 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

103/190 

Varianta 
(a/b) 

Varianta 
(a/b) 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(lis. Kč/r) 

o 

o 
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Příjemce-koordinátor: MENDELU 
2019 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Varianta 
(a/b) 

Varianta 
(a/b) 

104/190 

Přihláška projektu 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 

Podle Smlouvy 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 
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Příjemce č. 1: USD 
2019 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Varianta 
(a/b) 

Varianta 
(a/b) 

105/190 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

~ 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 
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Příjemce č. 2: MU 
2019 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Varianta 
(alb) 

Varianta 
(alb) 

106/190 

Náklady 
celkem (tis. 

Kčlr) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kčlr) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
{tis. Kčlr) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kčlr) 

o 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kčlr) 

Náklady 
celkem (tis. 

Kčlr) 

o 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kčlr) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kčlr) 

o 

o 
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Specifikace - náklady B1; B2 proiektu 
Příjemce-koordinátor: MENDELU 

2020 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Varianta 
(a/b) 

Varianta 
(a/b) 

107/190 

Přihláška projektu 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis, Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 

Podle Smlouvy 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 

-
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Příjemce č. 1: USD 
2020 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Varianta 
(a/b) 

Varianta 
(alb) 

108/190 , 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 
výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč!r) 

o 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 
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Příjemce č. 2: MU 
2020 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Varianta 
(alb) 

Varianta 
(alb) 

109/190 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 

-------~-

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 
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Specifikace - náklady B1 i B2 projektu 
Příjemce-koordinátor: MENDELU 

2021 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Varianta 
(a/b) 

Varianta 
(alb) 

110/190 

Přihláška projektu 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis._ Kč/r) 

o 

o 

Podle Smlouvy 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 
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Příjemce č. 1: USD 
2021 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Varianta 
(a/b) 

Varianta 
(alb) 

111/190 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 
výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

• 

o 

o 
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Příjemce č. 2: MU 
2021 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat- slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Varianta 
(alb) 

Varianta 
(a/b) 

112/190 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

.Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 
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Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Varianta 
(alb) 

Varianta 
(a/b) 

113/190 

Přihláška projektu 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

o 

Náklady z 
účelových 
výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 
výdajů MK 
J!is. Kč{r) 

o 

o 

Podle Smlouvy 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 



tma 
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Příjemce č. 1 : USD 
2022 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

... ... 1111111__ ...... _..._ mllll. -

Varianta 
(alb) 

Varianta 
(alb) 

114/190 

--- a.a 
~ 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 
výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

.-. 

o 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 
výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 

--:;-:;] 
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Příjemce č. 2: MU 
2022 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Varianta 
(a/b) 

Varianta 
(a/b) 

115/190 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 

-----

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 
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notebook (2 ks) 

digitální fotoaparát 

tiskárna 

s 
Příjemce-koordinátor: 

2018 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Notebook je potřebné pořídit pro pracovníka na nově vytvořené pozici (technický pracovník) a jednoho 
pracovníka na pozoci RP v souvislosti s častým terénním sběrem dat, digitální fotoaparát je potřebný pro 
fotodokumentaci v terénu. Pořízení barevné tiskárny je potřebné pro tisk podpůrných materiálů při realizaci 
·-kumu a při propaQaci výsledků výzkumu. 

Specifikace a zdůvodnění položky 

antivirový systém 

Nemazat - slouží pro vloženi dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

ochrana zakoupeného notebooku 

116/190 _. __ 

Přihláška projektu 

Náklady 
I celkem (tis. 

I 

Kč/r) 

35 
12 
15 

621 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

2 

2 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tiš. Kč/r) 

35 
12 
15 

621 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

2 

2 

Podle Smlouvy 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

35 
12 
15 

621 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

2 

2 

Náklady z 
účelových 
výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

35 
12 
15 

62 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

2 

2 
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digitální fotoaparát 

diktafon 

Příjemce č. 1: USD 
2018 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Pro část projektu oral history a terénní výzkum bude poořlzen fotoaparát a diktafon. 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Příjemce č. 2: MU 
2018 

117/190 

Náklady I 

celkem (tis. 
Kč/r) 

10 
-31 

13 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z I 

účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

10 

31 

13 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

10 

31 

13 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

10 -
3 

13 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kčlr) 

o 
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Specifikace a zdůvodněni položky 

notebook (2 ks) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (víz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Notebook je potřebné pořídit pro řešitele projektu Příjemce č. 2. v souvislosti s vysokými nároky na hardware 
v souvislosti s pružnou komunikací s ostaními členy týmu včetně OPP, při které je třeba prezentovat 
multimediální podklady a dílčí výstupy. Rovněž je zásadní pro prezentaci výstupů partnerům projektu a 
efektivní zpětnou vazbu. 

Specifikace a zdůvodnění položky 

antivirový systém (2 ks) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (víz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

ochrana zakoupených notebooků 

118/190 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

60 

60 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

5 

5 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

60 

60 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

5 

5 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

60 

60 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

5 

5 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

60 

60 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

5 

5 
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