
DG18P020VV035-rozpocet-Smlouva.xlsx - Celkem - Příloha č. 2 

Celkový rozpočet projektu ver. K2 - celkové náklady projektu za celou dobu řešeni 
součet roz očtů v ·emce-koordinátora a ~'"emců v 'ednotliv ' ch letech DG18P020W035 

Název projektu Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace 

i el ř'je ce- o ·ná or 

Zkr t a p 'je e- in or 'je ců pr u UPOL; NPÚ 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 

- -
K2 

Řádek Druh nákladu nebo výdaje Změna 
Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelo..Ych výdajů MK 

tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) 

A 1 Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 4 718 4 718 4 71 8 4 718 o 
A2 Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů 3 606 3 606 3606 3 606 o 
A3 Autorské honoráře o o o o o 
A4 Stipendia studentů 300 300 300 300 o 
A5 Povinné zákonné odvody 1 613 1 613 1 613 1 613 o 
A6 FKSP 87 87 87 87 o 
A Osobní náklady 10 324 10 324 10 324 10 324 o 
81 Náklady na pořizení dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 Náklady na pořizeni drobného hmotného majetku 616 616 616 616 o 
84 Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku o o o o o 

o 
C1 Přímé neinv. náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 Přímé neivestični náklady - materiál 800 800 800 800 o 
C3 Přímé neinvestičnl náklady - cestovní náhrady 1 265 1265 1 265 1 265 o 
C4 Přímé neinvestiční náklady - zveřejňováni výsledků o o o o o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
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DG18P020W035-rozpocet-Smlouva.xlsx - Celkem - Příloha č. 2 

Celkový rozpočet projektu ver. K2 - rok 2018 

Název projektu Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace 

ra ců proj 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Změna 

Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových výdajů MK 
tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) 

Řádek Druh nákladu nebo výdaje 

A 1 Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 810 810 810 810 o 
A2 Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 507 507 507 507 o 
A3 Autorské honoráře o o o o 
A4 Stipendia studentů 60 60 60 o 
AS Povinné zákonné odvody 277 277 277 o 
A6 FKSP 15 15 15 15 o 
A Osobní náklady 1 669 1 669 1 669 1 669 o 
81 Náklady na pořízen! dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 Náklady na pořízení drobného hmotného majetku 363 363 363 363 o 
84 Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku o o o o o 

o 
C1 Přímé neinv. náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 Přímé neivestiční náklady - materiál 170 170 170 170 o 
C3 Přímé neinvestiční náklady - cestovní náhrady 165 165 165 165 o 
C4 Přímé neinvestiční náklady - zveřejňováni výsledků o o o o o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
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Celkový rozpočet projektu ver. K2 - rok 2019 

Název projektu Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace 

Řešitel příjemc -koordinátora (GP) 

Zkratka příjemce-koordinátora a příjemců projektu UPOL; NPÚ 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Změna 

Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových výdajů MK 
tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) 

Řádek Druh nákladu nebo výdaje 

A 1 Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 977 977 977 977 o 
A2 Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 587 587 587 587 o 
A3 Autorské honoráře o o o o o 
A4 Stipendia studentů 60 60 60 o 
A5 Povinné zákonné odvody 334 334 334 o 
A6 FKSP 18 18 18 o 
A Osobní náklady 1 976 1 976 1 976 1 976 o 
81 Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 Náklady na pořízení drobného hmotného majetku 140 140 140 140 o 
84 Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku o o o o o 

o 
C1 Přímé neínv. náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 Přímé neívestičnl náklady - materiál 161 161 161 161 o 
C3 Přímé neinvestiční náklady - cestovní náhrady 275 275 275 275 o 
C4 Přímé neinvestiční náklady - zvefejnovánl výsledků o o o o o 

o 
Nákl~ nebo výdaje na 81u!JW max 40% nákladii o 

E Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje - max. 8 o/o nákladů 102 102 102 102 o 
F1 Celkové inestičnl náklady projektu za daný rok o o o o o 
F2 Celkové neinvestiční náklady projektu za daný rok 2 717 2 717 2 717 2 717 o 

o 
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Celkový rozpočet projektu ver. K2 - rok 2020 

Název projektu 

u 

Řádek Druh nákladu nebo výdaje 

A 1 Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 

A2 Ostatní osobní náklady (OPP, DPC) bez zákonných odvodů 

A3 Autorské honoráře 

A4 Stipendia studentů 

A5 Povinné zákonné odvody 

A6 FKSP 

A Osobní náklady 

81 Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

82 Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

83 Náklady na pořízeni drobného hmotného majetku 

84 Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku 

C1 Přímé neinv. náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt 

C2 Prímé neivestiční náklady • materiál 

C3 Přímé neinvestiční náklady - cestovni náhrady 

C4 Přímé neinvestičnl náklady - zveřejňování výsledků 

Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace 

UPOL; NPÚ 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Změna 

Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových výdajů MK 
tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) 

977 977 o 
854 854 o 

o o o 
60 60 o 

334 334 o 
18 18 o 

2 243 2 243 2 243 2 243 o 
o o o o o 
o o o o o 

52 52 52 52 o 
o o o o o 

o 
o o o o o 

163 163 163 163 o 
275 275 275 275 o 

o o o o o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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Celkový rozpočet projektu ver. K2 - rok 2021 

Název projektu 

Řešitel příjemce-koordinátora (GP) 

Zkratka příjemce-koordinátora a příjemců projektu 

Řádek Druh nákladu nebo výdaje 

A 1 Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 

A2 Ostatní osobní náklady (DPP, DPC) bez zákonných odvodů 

A3 Autorské honoráře 

A4 Stipendia studentů 

A5 Povinné zákonné odvody 

A6 FKSP 

A Osobní náklady 

81 Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

82 Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

83 Náklady na pořízení drobného hmotného majetku 

84 Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku 

C1 Přimé neinv. náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt 

C2 Přímé neivestični náklady - materiál 

C3 Přímé neinvestiční náklady - cestovní náhrady 

C4 Přimé neinvestiční nakfady - zveřejňováni výsledků 

Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace 

UPOL; NPÚ 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Změna 

Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových výdajů MK 
tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) 

977 977 977 977 o 
839 839 o 

o o o 
60 60 o 

334 334 o 
18 18 18 18 o 

2 228 2 228 2 228 2 228 o 
o o o o o 
o o o o o 

61 61 61 61 o 
o o o o o 

o 
o o o o o 

153 153 153 153 o 
275 275 275 275 o 

o o o o o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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DG18P020VV035-rozpocet-Smlouva.xlsx - Celkem - Příloha č. 2 

Celkový rozpočet projektu ver. K2 - rok 2022 

Název projektu Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace 

Řešitel příjemce-koor inátora 

UPOL; NPÚ 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 

Řádek Druh nákladu nebo výdaje 
Změna 

Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových výdajů MK 
tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) 

A 1 Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 977 977 977 o 
A2 Ostatní osobní náklady (DPP, DPC) bez zákonných odvodů 819 819 819 o 
A3 Autorské honoráře o o o o 
A4 Stipendia studentů 60 60 60 o 
AS Povinné zákonné odvody 334 334 334 o 
A6 FKSP 18 18 18 o 
A Osobní náklady 2 208 2 208 2 208 2 208 o 
81 Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 Náklady na pořizení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 Náklady na pořízeni drobného hmotného majetku o o o o o 
84 Náklady na pořízeni drobného nehmotného majetku o o o o o 

o 
C1 Přímé neinv. náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 Přímé neivestiční náklady - materiál 153 153 153 153 o 
C3 Přímé neinvestičn í náklady - cestovní náhrady 275 275 275 275 o 
C4 Přímé neinvestiční náklady - zveřejňování výsledků o o o o o 

o 
o 

E Doplňkové (režljnl) náklady nebo výdaje - max. 8 % nékladu 107 107 107 107 o 
F1 Celkové inestični náklady projektu za daný rok o o o o o 
F2 Celkové neinvestičnl náklady projektu za daný rok 2 806 2 806 2 806 2 806 o 

o 
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r 
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Rozpočet projektu ver. K2 - celkové náklady Příjemce-koordinátora DG18P020W035 K2 

Název projektu Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 

Řádek Druh nákladu nebo výdaje 
Změna 

Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových výdajů MK 
tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) 

A 1 Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 1 566 1 566 1 566 1 566 o 
A2 Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 2 846 2 846 2 846 2 846 o 
A3 Autorské honoráře o o o o o 
A4 Stipendia studentů 300 300 300 300 o 
A5 Povinné zákonné odvody 532 532 532 532 o 
A6 FKSP 24 24 24 24 o 
A Osobní náklady 5 268 5 268 5 268 5 268 o 
81 Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 Náklady na pořízení drobného hmotného majetku 314 314 314 314 o 
84 Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku o o o o o 

o 
C1 Přímé neinv. náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 Přímé neivestičnl náklady - materiál 505 505 505 505 o 
C3 Pfímé neinvestičnl náklady - cestovní náhrady 545 545 545 545 o 
C4 Při mé neinvestični náklady - zveřejňováni výsledků o o o o o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
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DG18P020VV035-rozpocet-Smlouva.xlsx - Př. -koo - Příloha č. 2 

Rozpočet projektu ver K2 - Příjemce Koordinátor - rok 2018 

Název projektu 

e it I 

Zkrat o t 

~ádek Druh nákladu nebo výdaje 

A 1 Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 

A2 Ostatní osobní náklady (OPP, DPC) bez zákonných odvodů 

A3 Autorské honoráře 

A4 Stipendia studentů 

A5 Povinné zákonné odvody 

A6 FKSP 

A Osobní náklady 

81 Náklady na pořízen í dlouhodobého hmotného majetku 

82 Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

83 Náklady na pořízení drobného hmotného majetku 

84 Náklady na pořízen í drobného nehmotného majetku 

C1 Přímé neínv. náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt 

C2 Přímé neívestíční náklady - materiál 

C3 Přlmé neinvestiční náklady - cestovní náhrady 

C4 Přímé neinvestiční náklady - zveřejňováni výsledků 

E Doplňkové (režljni) náklady nebo výdaje - max. 8 % nákladů 

F1 Celkové inestiční náklady projektu za daný rok 

F2 Celkové heinvestiční náklady projektu za daný rok 

Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Změna 

Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových výdajů MK 
tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) 

270 270 

355 355 

o o 
60 60 

92 92 o 
4 4 o 

781 781 781 

o o o 
o o o 

199 199 199 199 o 
o o o 

o o o 
107 107 107 

85 85 85 

o o o 

o 
98 98 98 98 o 
o o o o o 

1 270 1 270 1 270 1 270 o 
o 

8/159 



DG18P020W035-rozpocet-Smlouva.xlsx - Př.-koo - Příloha č. 2 

Rozpočet projektu ver K2 - Příjemce Koordinátor - rok 2019 

Název projektu Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace 

Řešitel příjemce-koordinátora (GP) 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Změna 

Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových výdajů MK 
tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) 

Řádek Druh nákladu nebo výdaje 

A1 Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 324 324 324 324 o 
A2 Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 435 435 435 o 
A3 Autorské honoráře o o o o 
A4 Stipendia studentů 60 60 60 o 
AS Povinné zákonné odvody 110 110 110 o 
A6 FKSP 5 5 5 5 o 
A Osobní náklady 934 934 934 934 o 
81 Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 Náklady na pořízení drobného hmotného majetku 115 115 115 115 o 
84 Náklady na pořízeni drobného nehmotného majetku o o o o o 

o 
C1 Přlmé nelnv. náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 Přímé neivestični náklady - materiál 98 98 98 98 o 
C3 Přímé neinvestiční náklady - cestovní náhrady 115 115 115 115 o 
C4 Přímé neinvestiční náklady - zveřejňováni výsledků o o o o o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
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DG18P020W035-rozpocet -Smlouva.xlsx - Př.-koo - Příloha č. 2 

Rozpočet projektu ver K2 - Příjemce Koordinátor - rok 2020 

Název projektu Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace 

- oordin · ora (GP) 

ra r 'ektu UPOL 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Změna 

Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových výdajů MK 
tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) 

Řádek Druh nákladu nebo výdaje 

A 1 Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 324 324 324 324 o 
A2 Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 702 702 702 702 o 
A3 Autorské honoráře o o o o o 
A4 Stipendia studentů 60 60 60 o 
AS Povinné zákonné odvody 110 110 110 o 
A6 FKSP 5 5 5 o 
A Osobní náklady 1 201 1 201 1 201 1 201 o 
81 Náklady na pořízeni dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 Náklady na pořízeni dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 Náklady na pořízeni drobného hmotného majetku o o o o o 
84 Náklady na pořízeni drobného nehmotného majetku o o o o o 

o 
C 1 Přímé neinv. náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 Přímé neivestiční náklady - materiál 100 100 100 100 o 
C3 Přímé neinvestiční náklady - cestovni náhrady 115 115 115 115 o 
C4 Přímé neinvestiční náklady - zveřejňování výsledků o o o o o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

10/159 
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DG18P020VV035-rozpocet-Smlouva.xlsx - Př.-koo - Příloha č. 2 

Rozpočet projektu ver K2 - Příjemce Koordinátor - rok 2021 

Název projektu Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace 

Z ra u 
Přihláška projektu Podle Smlouvy 

Změna 
Náklady celkem {v Náklady z účelových Náklady celkem {v Náklady z účelových výdajů MK 

tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) 

Řádek Druh nákladu nebo výdaje 

A1 Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 324 324 324 324 o 
A2 Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ:) bez zákonných odvodů 687 687 687 687 o 
A3 Autorské honoráře o o o o o 
A4 Stipendia studentů 60 60 60 60 o 
A5 Povinné zákonné odvody 110 110 110 11 0 o 
A6 FKSP 5 5 5 5 o 
A Osobní náklady 1186 1 186 1 186 1 186 o 

B1 Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
B2 Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
B3 Náklady na pořízení drobného hmotného majetku o o o o o 
B4 Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku o o o o o 

o 
C1 Přlmé neinv. náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 Přimé neivestičnl náklady - materiál 100 100 100 100 o 
C3 Přímé neinvestičnl náklady - cestovní náhrady 115 115 115 115 o 
C4 Přímé neinvestíčni náklady - zveřejňováni výsledku o o o o o 

o 
D o 
E Doplňkové (režijni) náklady nebo výdaje • max. 8 % nákladů 107 107 107 107 o 
F1 Celkové inestiční náklady projektu za daný rok o o o o o 
F2 Celkové neinvestičnl náklady projektu za daný ro1< 2 089 2 089 2 089 2 089 o 

o 
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Rozpočet projektu ver K2 - Příjemce Koordinátor - rok 2022 

Název projektu Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace 

t r (GP) 

ra ro UPOL 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Změna 

Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových výdajů MK 
tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) 

Řádek Druh nákladu nebo výdaje 

A 1 Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 324 324 324 324 o 
A2 Ostatní osobní náklady (OPP, DPC) bez zákonných odvodů 667 667 667 667 o 
A3 Autorské honoráře o o o o o 
A4 Stipendia studentů 60 60 60 60 o 
A5 Povinné zákonné odvody 110 110 110 110 o 
A6 FKSP 5 5 5 5 o 
A Osobní náklady 1 166 1 166 1 166 1166 o 
81 Náklady na pořízeni dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 Náklady na pořízení drobného hmotného majetku o o o o o 
84 Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku o o o o o 

o 
C1 Přímé neínv náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 Přimé neivestiční náklady - materiál 100 100 100 100 o 
C3 Přímé neinvestiční náklady - cestovní náhrady 115 115 115 115 o 
C4 Přímé neinvestiční náklady - zveřejňování výsledků o o o o o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
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Rozpočet projektu ver. K2 ·celkové náklady Příjemce č. 1 DG18P020VV035 K2 

Název projektu Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace 

Řešitel příjemce-koordinátora (GP) 

t pfje c pr u NPÚ 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 

Změna 
Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových výdajů MK 

tis. Kč) výdajů MK (V tis. Kč} tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) 

Řadek Druh nákladu nebo výdaje 

A 1 Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 3152 3152 3 152 3152 o 
A2 Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 760 760 760 o 
A3 Autorské honoráře o o o o 
A4 Stipendia studentů o o o o 
A5 Povinné zákonné odvody 1 081 1 081 1 081 1 081 o 
A6 FKSP 63 63 63 63 o 
A Osobní náklady 5056 5 056 5 056 5 056 o 

81 Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 Náklady na pořízeni dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 Náklady na pořízení drobného hmotného majetku 302 302 302 302 o 
84 Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku o o o o o 

o 
C1 Přímé neinv. náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 Přímé neivestičnl náklady - materiál 295 295 295 295 o 
C3 Přímé neinvestíčni náklady - cestovni náhrady 720 720 720 720 o 
04 Přímé neinvestični náklady - zvefejňovánl výsledků o o o o o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
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Rozpočet projektu ver. K2 - Pfíjemce č. 1 - rok 2018 

Název projektu 

Řešitel příjemce-koordinátora (GP) 

Zkratka příjemce projektu 

Řádek Druh nákladu nebo výdaje 

A 1 Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 

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

A3 Autorské honoráře 

A4 Stipendia studentů 

AS Povinné zákonné odvody 

A6 FKSP 

A Osobní náklady 

81 Náklady na poi'izení dlouhodobého hmotného majetku 

82 Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

83 Náklady na poi'ízení drobného hmotného majetku 

84 Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku 

C1 Přímé neinv. náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt 

C2 Přímé neivestiční náklady - materiál 

C3 Přímé neinvestiční náklady - cestovní náhrady 

C4 Přímé neinvestični náklady - zveřejňování výsledků 

E Doplňkové (režijnf) náklady nebo výdaje • max. 8 % nákladu 

F1 Celkové inestičn l náklady projektu za daný rok 

F2 Celkové neinvestičnl náklady projektu za daný rok 

Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Změna 

Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových výdajů MK 
tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) 

540 540 540 540 o 
152 152 152 152 o 

o o o o o 
o o o o o 

185 185 185 185 o 
11 11 11 11 o 

888 888 888 888 o 
o o o o o 
o o o o o 

164 164 164 164 o 
o o o o o 

o 
o o o o o 

63 63 63 63 o 
80 80 80 80 o 
o o o o o 

o 
o 

o o o o o 
o o o o o 

1 225 1 225 1 225 1 225 o 
o 
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Rozpočet projektu ver. K2 - Pfíjemce č. 1 - rok 2019 

Název projektu 

P) 

Řádek Druh nákladu nebo výdaje 

A 1 Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 

A2 Ostatní osobní náklady (OPP, OPC) bez zákonných odvodů 

A3 Autorské honoráře 

A4 Stipendia studentů 

A5 Povinné zákonné odvody 

A6 FKSP 

A Osobní náklady 

81 Náklady na pořízeni dlouhodobého hmotného majetku 

82 Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

83 Náklady na pořízení drobného hmotného majetku 

84 Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku 

C1 Přímé neinv. náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt 

C2 Přímé ne1vestiční náklady - materiál 

C3 Přímé neinvestiční náklady - cestovnl náhrady 

C4 Přlmé neinvestiční náklady - zveřejňováni výsledků 

Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Změna 

Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových výdajů MK 
tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) 

653 653 653 o 
152 o 

o o 
o o o 

224 224 o 
13 13 13 o 

1 042 1 042 1 042 1 042 o 
o o o o o 
o o o o o 

25 25 25 25 o 
o o o o o 

o 
o o o o o 

63 63 63 63 o 
160 160 160 160 o 

o o o o o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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Rozpočet projektu ver. K2 - Příjemce č. 1 - rok 2020 

Název projektu 

~ešitel příjemce-koordinátora (GP) 

Zkratka příjemce projektu 

~ádek Druh nákladu nebo výdaje 

A 1 Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 

A2 Ostatní osobní náklady (OPP. DPČ) bez zákonných odvodů 

A3 Autorské honoráře 

A4 Stipendia studentů 

A5 Povinné zákonné odvody 

A6 FKSP 

A Osobní náklady 

81 Náklady na pořízeni dlouhodobého hmotného majetku 

82 Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

83 Náklady na pořízení drobného hmotného majetku 

84 Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku 

C1 Přímé neinv. náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt 

C2 Přímé neivestiční náklady - materiál 

C3 Přímé neinvestiční náklady - cestovní náhrady 

C4 Přímé neinvestiční náklady - zveřejňováni výsledků 

E Doplňkové (režijnl) náklady nebo 'Výdaje - max. 8 % nákladů 

F1 Celkové inestični náklady projektu za daný rok 

F2 Celkové neinvestiční náklady projektu za daný rok 

Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Změna 

Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových výdajů MK 
tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) 

653 653 653 o 
152 152 152 o 

o o o o 
o o o o o 

224 224 224 224 o 
13 13 13 13 o 

1 042 1 042 1 042 1 042 o 
o o o o o 
o o o o o 

52 52 52 52 o 
o o o o o 

o 
o o o o o 

63 63 63 63 o 
160 160 160 160 o 

o o o o o 
o 
o 

o o o o o 
o o o o o 

1 358 1 358 1 358 1 358 o 
o 
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Rozpočet projektu ver. K2 - Příjemce č. 1 - rok 2021 

Název projektu Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace 

(G ) 

Řádek Druh nákladu nebo výdaje 

A1 Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 

A2 Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 

A3 Autorské honoráře 

A4 Stipendia studentů 

A5 Povinné zákonné odvody 

A6 FKSP 

A Osobní náklady 

81 Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

82 Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

83 Náklady na pořízení drobného hmotného majetku 

84 Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku 

C1 Primé neínv. náklady - provoz majetku ;zakoupeného mimo projekt 

C2 Přímé neivestiční náklady - materiál 

C3 Přímé neinvestiční náklady - cestovnf náhrady 

C4 Přímé neinvestiční náklady - zveřejňování výsledků 

E Doplňkové (režlJni) náklady nebo výdaje - max. 8 % nákladů 
F1 Celkové inestiční náklady projektu za daný rok 

F2 Celkové neinvestiční náklady projektu za daný rok 

NPÚ 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 

Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových 
tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) 

653 653 653 

152 152 152 

o o o 
o o 

224 224 

13 13 

1 042 1 042 1 042 1 042 

o o o o 
o o o o 

61 61 61 61 

o o o o 

o o o o 
53 53 53 53 

160 160 160 160 

o o o o 

o o o o 
o o o o 

1 349 1 349 1 349 1349 
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Změna 
výdajů MK 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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Rozpočet projektu ver. K2 - Pfíjemce č. 1 - rok 2022 

Název projektu Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace 

Zkratka pfíjemce projektu 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 

Řádek Druh nákladu nebo výdaje 
Změna 

Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových výdajů MK 
tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) tis. Kč) výdajů MK (v tis. Kč) 

A 1 Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 653 653 653 653 o 
A2 Ostatni osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 152 152 152 152 o 
A3 Autorské honoráře o o o o o 
A4 Stipendia studentů o o o o 
A5 Povinné zákonné odvody 224 224 224 o 
A6 FKSP 13 13 13 13 o 
A Osobní náklady 1 042 1 042 1 042 1 042 o 
81 Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 Náklady na pořízení drobného hmotného majetku o o o o o 
84 Náklady na pofizení drobného nehmotného majetku o o o o o 

o 
C1 Přímé neinv. náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 Přímé neivestični náklady - materiál 53 53 53 53 o 
C3 Přímé neinvestiční náklady - cestovní náhrady 160 160 160 160 o 
C4 Přímé neinvestiční náklady - zveřejňováni výsledků o o o o o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
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Udaje o projektu 
Název projektu Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, 

péče a prezentace 
Přijemce-koorditátor - Název subjektu Univerzita Palackého v Olomouc 

Pfijemce-koorditátor - Zkratka UPOL 

Řešitel pfljemce-koordinátora (GP) -Pfíjemce č. 1 - Název subjektu 

Príjemce č. 1 - Zkratka NPU 

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

Základní výzkum 15,00% 1• ' 
Průmyslový výzkum 85,00% .~!:;. ,,, 

Experimentální vývoj n.„, „~ 

Kontrola OK 

Udaje pro změnu rozpočtu 
Původní znění Přihláška projektu 
Nové znění Podle Smlouvy 
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S cifikace - náklad 

Příjemce-koordinátor: UPOL 

2018 

Titul, jméno, přijmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) 

administrátor 

ekonom projektu 

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

Celkem: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/OP) 

GP 

RP 

OP 

OP 

DG18P020W035-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

Přihláška projektu 

ektu 

Průměrný 
Mzdové 

měsíčni 
Specifikace předmětu činnosti úvazek na 

náklady 

projektu 
celkem 

(podíl) 
(tis. Kč/r) 

zodpovídá za řešení celého projektu , hlavní 0,40 120 
řešitel ří'emce - koordinátora 
Odborný garant pro oblast historického textilu 0,20 60 
především v umělecko-historických a 
liturgicko-ceremoniálních souvislostech. 
Spolupráce na terénním výzkumu, sběru dat 
a vyhodnoceni. Podíl na tvorbě metodiky, 
výstavních projektech a odborných 

ublikovan · ch 'stu ech 
zajišťuje administraci projektu za příjemce - 0, 15 40 
koordinátora 
ekonomická agenda 0,20 50 

0,95 270 
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Podle Smlouvy 

Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsíční 

účelových 
úvazek na 

náklady účelových 

výdajů MK 
projektu 

celkem výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

(pod li) 
(tis, Kč/r) (tis. Kč/r) 

120 0,40 120 120 

60 0,20 60 60 

40 0,15 40 40 

50 0,20 50 50 

270 0,95 270 270 



Komentáf: 
Platy jsou určeny pracovníkům, kteří 
budou zapojeni do všech etap 
průzkumu liturgických historických 
textilií a dalších souvisejících textilii 
formou úvazku. Prostředky jsou 
rozpočltány na hlavního řešitele 
pťíjemce - koordinátora a odborného 
garanta pro oblast historického textilu 
především v umělecko-historických a 
I iturgicko-ceremoniálnich 
souvislostech. V rámci těchto dvou 
úvazků budou kromě organizačních a 
koordinačních činností zajišťovány 

dokumentátorské práce v terénu, 
depozitářích objektů NPÚ a jiqých 
souvisejících církevních objektů, 
dohledávání písemných pramenů a 
studium literatury ve specializovaných 
zahraničních knihovnách. Oba 
pracovnici se budou podílet na zajištěni 
a realizaci všech výsledků 
aplikovaného výzkumu projektu a 
obecně na výsledclch základního 
výzkumu. Prostředky jsou dále určeny 
pro podpůrný personál - administrátora 
a ekonoma projektu, kterí zajišťuji 
administrátorské a ekonomické práce. 

DG18P020VV035-rozpocet-Smlouva.xlsx-Al - Příloha č. 2 
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Příjemce č. 1: NPU 
2018 

Titul, jméno, příjmení (st~vající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

RP 

RP 

DP 

DG18P020W035-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

Průměrný 
Mzdové 

měslční 
náklady Specifikace předmětu činnosti úvazek na celkem 

projektu (tis. Kč/r) 
(podíl) 

Havní řešitel pr!jemce: koordinace a 0,20 83 
organizace za fešitelský tým Národního 
památkového ústavu - vedoucí týmu, 
podstatný podíl na provádění vstupní 
základní dokumentace na objektech NPÚ, 
kde ještě neproběhla , podil na přípravě 
metodiky, workshopu a druhé z výstav. 

len řešitelského týmu za Národní 0,20 71 
památkový ústav. Realizace několika 
samostatných článků k dané problematice. 
Provádění archivních rešerší pro další užití 
členů řešitelského týmu a zároveň pro vlastní 
samostatnou badatelskou práci a další 
porovnávání se zkoumanými reáliemi. Podíl 
na přípravě výstav včetně katalogu. 

len řešitelského týmu za Národní 0,20 83 
Památkový ústav. Realizace několika 
samostatných článků k dané problematice, 
dohled nad technologickými a podobnými 
průzkumy v rámci řešitelského týmu. 

zajišťuje administraci projektu za příjemce 0,20 52 
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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) 

83 0,20 83 83 

71 0,20 71 71 

83 0,20 83 83 

52 0,20 52 52 



--, 
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p Koordinátor pro dohledávání a zpřístupnění 0,05 16 16 0,05 16 16 
zkoumaných předmětů v I. Etapě projektu, 
samostatné vyhledávání vazeb mezi 
předměty, předkládán í tipů pro další 
v hledávání. 

p Koordinátor pro dohledávání a zpřístupnění 0,10 30 30 0 ,10 30 30 
zkoumaných předmětů v I. Etapě projektu, 
samostatné vyhledávání vazeb mezi 
předměty , předkládání tipů pro další 
v hledávání. 

len týmu pro rešeršní činnost v mobiliárních 0 ,20 56 56 0,20 56 56 
fondech NPÚ a archivní průzkum . Průzkum 
a dokumentace stavu dochování liturgického 
textilu v mobiliárních fondech spravovaných 
NPÚ prostřednictvím systému pro správu 
mobiliárních fondů Castis . 

Komplexní koordinace ekonomické správy 0,10 35 35 0,10 35 35 
ro'ektu. 
lenka týmu pro realizaci metodik: 0,10 39 39 0,10 39 39 

vyhledáváni a odborné zpracováni předmětů 
v rámci elektronického evidenčního 
programu CastlS používaného v NPÚ, 
odborné vyhodnocení a zajištěni předmětů 
pro potřeby realizace plánovaných výstav. 

lenka týmu pro realizaci metod ik: 0,20 75 75 0,20 75 75 
vyhledávání a odborné zpracování předmětů 
v rámci elektronického evidenčního 
programu CastlS používaného v NPÚ, 
odborné zpracování předmětů . Archivní 
rešerše a komparace pro potřeby realizace 

lánovan ' ch v · stav. 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 1,55 540 540 1,55 540 540 
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Komentář: 

Platy jsou určeny pracovníkům NPU, 
ktefi budou zapojeni do všech etap 
průzkumu liturgických historických 
textilií a dalších souvisej íclch textilií. Ty 
budou dokumentovány v terénu, 
depozitářích objektů NPÚ a jiných 
souvisejících církevnlch objektů . Pro 
tento výzkum je treba nejen 
dokumentace vlastních textilií, ale k 
tomu dohledávání písemných pramenů 
a studium literatury, která je přístupná 
občas jen ve specializovaných 
zahraničních knihovnách. 
Na základě průběhu vyhodnocení 
nejrůznějších souvislosti (např. mezi 
pořizovateli, zhotoviteli, technologiemi, 
apod.) budou zahájeny přípravné práce 
k realizaci výstav a kritických katalogů , 

metodiky, workshopu, apod. Pracovnici 
NPÚ budou do projektu zapojeni 
formou nadúvazku v rozsahu 0 ,2 - 0,05 
a po splněni úkolu budou vyplaceny 
cllové odměny (prvnl rok bude 
odpovídat 10/ 12 dalších 4 let). 
Prostředky na podpůrný personál 
budou využity pro koordinaci a realizaci 
ekonomických činnosti projektu. 

r-
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S ecifikace • náklad 
Příjemce-koordinátor: 

UPOL 
2019 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

administrátor 

ekonom projektu 
Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GP 

RP 

DP 

DP 

DG18P020VV035-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

Přihláška projektu 

Prúměrný 
Mzdové 

měsíčnl 
Specifikace předmětu činnosti úvazek na 

náklady 

projektu 
celkem 

(pod li) 
(tis. Kč/r) 

zodpovídá za řešení celého projektu, hlavní 0,40 144 
řešitel ři'emce - koordinátora 
Odborný garant pro oblast historického textilu 0,20 72 
především v umělecko-historických a 
liturgicko-ceremoniálních souvislostech. 
Spolupráce na terénnim výzkumu, sběru dat 
a vyhodnocení. Podil na tvorbě metodiky, 
výstavních projektech a odborných 

ublikovan · ch v· stu ech 
zajišťuje administraci projektu za příjemce - 0,15 48 
koordinátora 
ekonomická agenda 0,20 60 

0,95 324 
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Podle Smlouvy 

Náklady z 
Prúměrný 

Mzdové Náklady z 
měslčni 

účelových 
úvazek na 

náklady účelových 

výdajů MK 
projektu celkem výdaju MK 

(tis. Kč/r) 
(podíl) 

(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

144 0,40 144 144 

72 0,20 72 72 

48 0,15 48 48 

60 0,20 60 60 

324 0,95 324 324 



r 

Komentáf: 
Platy jsou určeny pracovnlkům , 
ktefí budou zapojeni do všech etap 
průzkumu liturgických historických 
textilií a dalších souvisejících textilii 
formou úvazku. Prostfedky jsou 
rozpočítány na hlavního rešítele 
prfjemce - koordinátora a 
odborného garanta pro oblast 
historického textilu pfedevším v 
umělecko-historických a liturgicko
ceremoniálních souvislostech. V 
rámci těchto dvou úvazků budou 
kromě organizačních a 
koordinačních činností zajišťovány 

dokumentátorské práce v terénu, 
depozitáfích objektů NPÚ a jiných 
souvisejících církevních objektů , 

dohledávání písemných pramenů a 
studium literatury ve 
specializovaných zahraničních 
knihovnách. Oba pracovníci se 
budou podílet na zajištění a 
realizaci všech výsledků 
aplikovaného výzkumu projektu a 
obecně na výsledcích základního 
výzkumu. Prostfedky jsou dále 
určeny pro podpůrný personál -
administrátora a ekonoma projektu, 
ktefí zajišťují administrátorské a 
ekonomické práce. 

DG18P020VV035-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

I 

26/159 



Příjemce č. 1: NPU 
2019 

Titul, jméno, příjmeni (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

RP 

RP 

DP 

DG18P020W035-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

Průměrný 
měsíční 

Specifikace pfedmětu činnosti úvazek na 
projektu 
(podíl) 

Havni řešitel příjemce: koordinace a 0,20 
organizace za řešitelský tým Národního 
památkového ústavu - vedoucí týmu, 
podstatný podíl na prováděn í vstupní 
základní dokumentace na objektech NPÚ, 
kde ještě neproběhla , podíl na přípravě 
metodiky, workshopu a druhé z výstav. 

len řešitelského týmu za Národní 0,20 
památkový ústav. Realizace několika 
samostatných článků k dané problematice. 
Provádění archivních rešerši pro další užití 
členů řešitelského týmu a zároveň pro vlastní 
samostatnou badatelskou práci a dalšl 
porovnávání se zkoumanými reáliemi. Podíl 
na připravě výstav včetně katalogu. 

len řešitelského týmu za Národnl 0,20 
Památkový ústav. Realizace několika 
samostatných článků k dané problematice, 
dohled nad technologickými a podobnými 
průzkumy v rámci řešitelského týmu. 

zajišťuje administraci projektu za příjemce 0,20 
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Mzdové Náklady z Průměrný Mzdové Náklady z 
měsični 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) (pod U) 

100 100 0,20 100 100 

86 86 0,20 86 86 

100 100 0,20 100 100 

63 63 0,20 63 63 
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Koordinátor pro dohledávání a zpřístupnění 0,05 20 20 0,05 20 20 
zkoumaných předmětů v I. Etapě projektu, 
samostatné vyhledávání vazeb mezi 
předměty, předkládání tipů pro další 
v hledávání. 
Koordinátor pro dohledáváni a zpřístupnění 0,10 37 37 0,10 37 37 
zkoumaných předmětů v I. Etapě projektu, 
samostatné vyhledávání vazeb mezi 
předměty, předkládání tipů pro další 
v hledávání. 

len týmu pro rešeršní činnost v mobiliárních 0,20 68 68 0,20 68 68 
fondech NPÚ a archivní průzkum . Průzkum 
a dokumentace stavu dochování liturgického 
textilu v mobiliárních fondech spravovaných 
NPÚ prostřednictvím systému pro správu 
mobiliárních fondů Castis. 

Komplexní koordinace ekonomické správy 0,10 42 42 0,10 42 42 
ro"ektu. 

RP lenka týmu pro realizaci metodik: 0,10 47 47 0,10 47 47 
vyhledávání a odborné zpracování předmětů 
v rámci elektronického evidenčního 
programu CastlS používaného v NPÚ, 
odborné vyhodnocení a zajištění předmětů 
pro potřeby realizace plánovaných výstav. 

RP lenka týmu pro realizaci metodik: 0,20 90 90 0,20 90 90 
vyhledávání a odborné zpracování předmětů 
v rámci elektronického evidenčního 
programu CastlS použlvaného v NPÚ, 
odborné zpracováni předmětů. Archivní 
rešerše a komparace pro potřeby realizace 

lánovan 'ch 'stav. 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 1,55 653 653 1,55 653 653 
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Komentář: 

Platy jsou určeny pracovníkům 
NPÚ. kterí budou zapojeni do 
všech etap průzkumu liturgických 
historických textilii a dalších 
souvisejících textilii. Ty budou 
dokumentovány v terénu, 
depozitárich objektů NPÚ a jiných 
souvisejicich církevních objektů . 

Pro tento výzkum je treba nejen 
dokumentace vlastních textilií , ale k 
tomu dohledávání písemných 
pramenů a studium literatury, která 
je pfistupná občas jen ve 
specializovaných zahraničn ich 
knihovnách. 
Na základě průběhu vyhodnoceni 
nejrůznějších souvislostí (napr. 
mezi pofizovateli, zhotoviteli, 
technologiemi, apod.) budou 
zahájeny pfipravné práce k 
realizaci výstav a kritických 
katalogů , metodiky, workshopu, 
apod. Pracovnici NPÚ budou do 
projektu zapojeni formou 
nadúvazku v rozsahu 0,2 - 0 ,05, po 
splnění úkolu budou vyplaceny 
cilové odměny. Prostředky na 
podpůrný personál budou využity 
pro koordinaci a realizaci 
ekonomických činnosti projektu. 
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S cifikace - náklad 
Příjemce-koordinátor: 

UPOL 
2020 

Titul, jméno, příjmeni (stávajicí 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

administrátor 

ekonom projektu 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GP 

RP 

DP 

DP 

DG18P020VV035-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

Přihláška projektu 

Průměrný 
Mzdové 

měsíční 
Specifikace předmětu činnosti úvaz.ak na 

náklady 

projektu 
celkem 

(podíl) 
(tis. Kč/r) 

zodpovídá za řešeni celého projektu, hlavní 0,40 144 
řešitel ří'emce - koordinátora 
Odborný garant pro oblast historického textilu 0,20 72 
především v umělecko-historických a 
liturgicko-ceremoniálních souvislostech. 
Spolupráce na terénním výzkumu, sběru dat 
a vyhodnocení. Podíl na tvorbě metodiky, 
výstavních projektech a odborných 

ublikovan · ch 'stu ech 
zajišťuje administraci projektu za příjemce - 0,15 48 
koordinátora 
ekonomická agenda 0,20 60 

0,95 324 
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Podle Smlouvy 

Náklady z. 
Průměrný 

Mzdové Náklady z. 
měsíční 

~čelových 
úvazek na 

náklady účelových 

výdajů MK 
projektu 

celkem výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

(podíl) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

144 0,40 144 144 

72 0,20 72 72 

48 0,15 48 48 

60 0,20 60 60 

324 0,95 324 324 



Komentář: 

Platy jsou určeny pracovníkům, 
kteřf budou zapojeni do všech etap 
průzkumu liturgických historických 
textilii a dalších souvisejících textilir 
formou úvazku. Prostredky jsou 
rozpočítány na hlavního řešitele 
příjemce - koordinátora a 
odborného garanta pro oblast 
historického textilu především v 
umělecko-historických a liturgicko
ceremoniálních souvislostech. V 
rámci těchto dvou úvazků budou 
kromě organizačních a 
koordinačních činností zajišťovány 

dokumentátorské práce v terénu, 
depozitářich objektů NPÚ a jiných 
souvisejících církevních objektů, 
dohledávání písemných pramenů a 
studium literatury ve 
specializovaných zahraničních 
knihovnách. Oba pracovnici se 
budou podílet na zajištění a 
realizaci všech výsledků 
aplikovaného výzkumu projektu a 
obecně na výsledcích základního 
výzkumu. Prostředky jsou dále 
určeny pro podpůrný personál -
administrátora a ekonoma projektu, 
ktefl zajišťuji administrátorské a 
ekonomické práce. 
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Příjemce č . 1: NPU 
2020 

Titul, jméno, přijmenl (stávajíci 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

RP 

RP 

DP 

DG18P020W035-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

Průměrný 
měsíčnl 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
projektu 
(podf1) 

Havní řešitel přljemce: koordinace a 0,20 
organizace za řešitelský tým Národního 
památkového ústavu - vedoucí týmu, 
podstatný podíl na provádění vstupní 
základní dokumentace na objektech NPÚ, 
kde ještě neproběhla, podíl na pffpravě 

metodiky, workshopu a druhé z výstav. 

len řešitelského týmu za Národní 0,20 
památkový ústav. Realizace několika 
samostatných článků k dané problematice. 
Provádění archivních rešerší pro další užiti 
členů řešitelského týmu a zároveň pro vlastní 
samostatnou badatelskou práci a další 
porovnávání se zkoumanými reáliemi. Podíl 
na pfípravě výstav včetně katalogu. 

len řešitelského týmu za Národní 0,20 
Památkový ústav. Realizace několika 
samostatných článků k dané problematice, 
dohled nad technologickými a podobnými 
průzkumy v rámci řešitelského týmu. 

zajišťuje administraci projektu za příjemce 0,20 
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Mzdové Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsični 

náklady účelových 
úvazek na 

náklady Ocelových 
celkem výdajů MK 

projektu 
celkem výdajů MK 

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

100 100 0,20 100 100 

86 86 0,20 86 86 

100 100 0,20 100 100 

63 63 0,20 63 63 
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Koordinátor pro dohledáváni a zpřístupněni 0,05 20 20 0,05 20 20 
zkoumaných předmětů v I. Etapě projektu, 
samostatné vyhledávání vazeb mezi 
předměty, předkládání tipů pro další 

hledávání. 
Koordinátor pro dohledávání a zpřístupnění 0,10 37 37 0,10 37 37 
zkoumaných předmětů v I. Etapě projektu, 
samostatné vyhledávání vazeb mezi 
předměty, předkládáni tipů pro další 
v hledávání. 

len týmu pro rešeršní činnost v mobiliárních 0,20 68 68 0,20 68 68 
fondech NPÚ a archivní průzkum. Průzkum 
a dokumentace stavu dochování liturgického 
textilu v mobiliárních fondech spravovaných 
NPÚ prostřednictvím systému pro správu 
mobiliárních fondů Castis. 

Komplexní koordinace ekonomické správy 0,10 42 42 0,10 42 42 
ro'ektu. 
lenka týmu pro realizaci metodik: 0,10 47 47 0,10 47 47 

vyhledáváni a odborné zpracování předmětů 
v rámci elektronického evidenčního 
programu CastlS používaného v NPÚ, 
odborné vyhodnoceni a zajištěni předmětů 
pro potřeby realizace plánovaných výstav 

lenka týmu pro realizaci metodik: 0,20 90 90 0,20 90 90 
vyhledávání a odborné zpracování předmětů 
v rámci elektronického evidenčního 
programu CastfS používaného v NPÚ, 
odborné zpracování předmětů . Archivní 
rešerše a komparace pro potreby realizace 

lánovan'ch 'stav. 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 1,55 653 653 1,55 653 653 
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Komentář: 

Platy jsou určeny pracovníkům 
NPÚ, kteřl budou zapojeni do 
všech etap průzkumu liturgických 
historických textilií a dalších 
souvisejících textilií. Ty budou 
dokumentovány v terénu, 
depozitářích objektů NPÚ a jiných 
souvisejících clrkevnlch objektů . 
Pro tento výzkum je třeba nejen 
dokumentace vlastních textilií, ale k 
tomu dohledávání písemných 
pramenů a studium literatury, která 
je přístupná občas jen ve 
specializovaných zahraničních 
knihovnách. 
Na základě průběhu vyhodnoceni 
nejrůznějších souvislostí (např. 
mezi pořizovateli, zhotoviteli, 
technologiemi, apod.) budou 
zahájeny přípravné práce k 
realizaci výstav a kritických 
katalogů , metodiky, workshopu, 
apod. Pracovníci NPÚ budou do 
projektu zapojeni formou 
nadúvazku v rozsahu 0,2 - 0,05, po 
splněni úkolu budou vyplaceny 
cílové odměny. Prostředky na 
podpůrný personál budou využity 
pro koordinaci a realizaci 
ekonomických činností projektu. 

DG18P020W035-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

I I 

34/159 



S cifikace - nákla 
Příjemce-koordinátor: 

UPOL 
2021 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

administrátor 

ekonom projektu 
Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GP 

RP 

DP 

DP 

DG18P020W035-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) 

zodpovídá za řešení celého projektu, hlavní 0,40 144 
řešitel ří"emce - koordinátora 
Odborný garant pro oblast historického textilu 0,20 72 
především v umělecko-historických a 
liturgicko-ceremoniáln ích souvislostech. 
Spolupráce na terénním výzkumu, sběru dat 
a vyhodnocení. Podíl na tvorbě metodiky, 
výstavních projektech a odborných 

ublikovan ' ch v· stu ech 
zajišťuje administraci projektu za příjemce - 0,15 48 
koordinátora 
ekonomická agenda 0,20 60 

0,95 324 
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Podle Smlouvy 

Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsíční 

účelových 
úvazek na 

náklady účelových 

výdajů MK 
projektu 

celkem výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

(pod i I) 
(tis. Kč/r) (tis. Kčlr) 

144 0,40 144 144 

72 0,20 72 72 

48 0,15 48 48 

60 0,20 60 60 

324 0,95 324 324 



Komentář: 

Platy jsou určeny pracovníkům, 
kteří budou zapojeni do všech etap 
průzkumu liturgických historických 
textilii a dalších souvisejících textilií 
formou úvazku. Prostředky jsou 
rozpočitány na hlavního řešitele 
příjemce - koordinátora a 
odborného garanta pro oblast 
historického textilu především v 
umělecko-historických a liturgicko
ceremoniálních souvislostech. V 
rámci těchto dvou úvazků budou 
kromě organizačních a 
koordinačních činností zajišťovány 

dokumentátorské práce v terénu, 
depozitářích objektů NPÚ a jiných 
souvisejících církevních objektů , 

dohledáváni písemných pramenů a 
studium literatury ve 
specializovaných zahraničních 
knihovnách. Oba pracovníci se 
budou podllet na zajištěni a 
realizaci všech výsledků 
aplikovaného výzkumu projektu a 
obecně na výsledcích základního 
výzkumu. Prostředky jsou dále 
určeny pro podpůrný personál -
administrátora a ekonoma projektu, 
kteří zajišťuji administrátorské a 
ekonomické práce. 
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Příjemce č. 1: NPU 
2021 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

RP 

RP 

DP 

DG18P020W035-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

Průměrný 
měsiční 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
projektu 
(podíl) 

Havní řešitel pfíjemce: koordinace a 0,20 
organizace za řešitelský tým Národního 
památkového ústavu - vedoucí týmu, 
podstatný podíl na provádění vstupní 
základní dokumentace na objektech NPÚ, 
kde ještě neproběhla, podíl na přípravě 

metodiky, workshopu a druhé z výstav. 

len řešitelského týmu za Národní 0,20 
památkový ústav. Realizace několika 
samostatných článků k dané problematice. 
Prováděni archivnlch rešerší pro další užití 
členů řešitelského týmu a zároveň pro vlastní 
samostatnou badatelskou práci a další 
porovnávání se zkoumanými reáliemi. Podíl 
na přípravě výstav včetně katalogu. 

len řešitelského týmu za Národní 0,20 
Památkový ústav. Realizace několika 
samostatných článků k dané problematice, 
dohled nad technologickými a podobnými 
průzkumy v rámci řešitelského týmu. 

zajišťuje administraci projektu za příjemce 0,20 
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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) (lis. Kč/r) 

100 100 0,20 100 100 

86 86 0,20 86 86 

100 100 0,20 100 100 

63 63 0,20 63 63 
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DP Koordinátor pro dohledávání a zpřístupnění 0,05 20 20 0,05 20 20 
zkoumaných předmětů v I. Etapě projektu, 
samostatné vyhledávání vazeb mezi 
předměty, předkládání tipů pro další 
v hledávání. 

DP Koordinátor pro dohledávání a zpřístupnění 0,10 37 37 0,10 37 37 
zkoumaných předmětů v I. Etapě projektu, 
samostatné vyhledávání vazeb mezi 
předměty, předkládání tipů pro další 
v hledávání. 

RP len týmu pro rešeršní činnost v mobiliárních 0,20 68 68 0,20 68 68 
fondech NPÚ a archivní průzkum. Průzkum 
a dokumentace stavu dochování liturgického 
textilu v mobiliárních fondech spravovaných 
NPÚ prostřednictvím systému pro správu 
mobiliárních fondů Castis. 

DP Komplexní koordinace ekonomické správy 0,10 42 42 0,10 42 42 
ro"ektu. 

RP lenka týmu pro realizaci metodik: 0,10 47 47 0,10 47 47 
vyhledávání a odborné zpracováni předmětů 
v rámci elektronického evidenčního 
programu CastlS používaného v NPÚ, 
odborné vyhodnocení a zajištění předmětů 
pro potřeby realizace plánovaných výstav. 

RP lenka týmu pro realizaci metodik: 0,20 90 90 0,20 90 90 
vyhledávání a odborné zpracováni předmětů 
v rámci elektronického evidenčního 
programu CastlS používaného v NPÚ, 
odborné zpracování předmětů . Archivní 
rešerše a komparace pro potřeby realizace 
lánovan ' ch 'stav. 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 1,55 653 653 1,55 653 653 
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Komentáf: 
Platy jsou určeny pracovníkům 
NPÚ, ktefí budou zapojeni do 
všech etap průzkumu liturgických 
historických textilií a dalších 
souvisejících textilií. Ty budou 
dokumentovány v terénu, 
depozitáfích objektů NPÚ a jiných 
souvisejících církevních objektů. 
Pro tento výzkum je tfeba nejen 
dokumentace vlastních textilií, ale k 
tomu dohledávání písemných 
pramenů a studium literatury, která 
je pflstupná občas jen ve 
specializovaných zahran ičních 

knihovnách. 
Na základě průběhu vyhodnocení 
nejrůznějšlch souvislost! (napf. 
mezi pofizovateli, zhotoviteli, 
technologiemi, apod.) budou 
zahájeny přípravné práce k 
realizaci výstav a kritických 
katalogů , metodiky, workshopu, 
apod. Pracovníci NPÚ budou do 
projektu zapojeni formou 
nadúvazku v rozsahu 0,2 - 0,05, po 
splněni úkolu budou vyplaceny 
cílové odměny. Prostředky na 
podpůrný personál budou využity 
pro koordinaci a realizaci 
ekonomických činnosti projektu. 
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S ifikace - náklad 
Příjemce-koordinátor: 

UPOL 
2022 

Titul, jméno, p7ijmeni (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (novi 
zaměstnanci) 

administrátor 

ekonom projektu 
Nemazat - slouží pro vloženi dalších 
fádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

p 

p 

DP 

DP 
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Přihláška projektu 

ektu 

Průměrný 
Mzdové 

měsíční 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
náklady 

projektu 
celkem 

(podíl) 
(tis. Kč/r) 

zodpovídá za řešení celého projektu, hlavní 0,40 144 
rešitel ři'emce - koordinátora 
Odborný garant pro oblast historického textilu 0,20 72 
předevšim v umělecko-historických a 
liturgicko-ceremoniálních souvislostech. 
Spolupráce na terénním výzkumu, sběru dat 
a vyhodnocení. Podíl na tvorbě metodiky, 
výstavních projektech a odborných 

ublikovan · ch v ·stu ech 
zajišťuje administraci projektu za příjemce - 0,15 48 
koordinátora 
ekonomická agenda 0,20 60 

0,95 324 
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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) 

144 0,40 144 144 

72 0,20 72 72 

48 O, 15 48 48 

60 0,20 60 60 

324 0,95 324 324 



Komentář: 

Platy jsou určeny pracovníkům, 
kteří budou zapojeni do všech etap 
průzkumu liturgických historických 
textilií a dalších souvisejících textilií 
formou úvazku. Prostředky jsou 
rozpočítány na hlavnfho řešitele 
příjemce - koordinátora a 
odborného garanta pro oblast 
historického textilu především v 
umělecko-historických a liturgicko
cerernoniálních souvislostech. V 
rámci těchto dvou úvazků budou 
kromě organizačních a 
koordinačních činnosti zajišťovány 

dokumentátorské práce v terénu, 
depozitářích objektů NPÚ a jiných 
souvisejíclch církevních objektů , 

dohledáváni písemných pramenů a 
studium literatury ve 
specializovaných zahraničních 
knihovnách. Oba pracovníci se 
budou podílet na zajištění a 
realizaci všech výsledků 
aplikovaného výzkumu projektu a 
obecně na výsledclch základnfho 
výzkumu. Prostředky jsou dále 
určeny pro podpůrný personál -
administrátora a ekonoma projektu, 
ktefí zajišťují administrátorské a 
ekonomické práce. 
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Příjemce č. 1: NPU 
2022 

Titul, jméno. příjmení (stávajicl 
zaměstnanci) 

nebo pracovnf pozice (noví 
zaměstnanci) 

administrátor 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

DP 

DG18P020VV035-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

Průměrný 
měslčnl 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
projektu 
(podil) 

Havní rešitel příjemce: koordinace a 0,20 
organizace za řešitelský tým Národního 
památkového ústavu - vedoucí týmu, 
podstatný podíl na provádění vstupní 
základní dokumentace na objektech NPÚ, 
kde ještě neproběhla, podíl na přípravě 
metodiky, workshopu a druhé z výstav. 

len řešitelského týmu za Národní 0,20 
památkový ústav. Realizace několika 
samostatných článků k dané problematice. 
Prováděni archivních rešerší pro dalšl užit! 
členů fešitelského týmu a zároveň pro vlastní 
samostatnou badatelskou práci a další 
porovnávání se zkoumanými reáliemi. Podíl 
na připravě výstav včetně katalogu. 

len řešitelského týmu za Národnl 0,20 
Památkový ústav. Realizace několika 
samostatných článků k dané problematice, 
dohled nad technologickými a podobnými 
průzkumy v rámci řešitelského týmu. 

zajišťuje administraci projektu za příjemce 0,20 
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Mzdové Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měslčni 

náklady účelových úvazek na náklady účelových 
celkem výdajů MK projektu celkem výdajů MK 

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

100 100 0,20 100 100 

86 86 0,20 86 86 

100 100 0,20 100 100 

63 63 0,20 63 63 
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Koordinátor pro dohledávání a zpřístupnění 0,05 20 20 0,05 20 20 
zkoumaných předmětů v I. Etapě projektu, 
samostatné vyhledávání vazeb mezi 
předměty, předkládán í tipů pro další 
v hledávání. 
Koordinátor pro dohledávání a zpřístupnění 0,10 37 37 0,10 37 37 
zkoumaných předmětů v I. Etapě projektu, 
samostatné vyhledávání vazeb mezi 
předměty , předkládán í tipů pro další 

hledávání. 
len týmu pro rešeršní činnost v mobiliárních 0,20 68 68 0,20 68 68 

fondech NPÚ a archivní průzkum . Průzkum 
a dokumentace stavu dochování liturgického 
textilu v mobiliárních fondech spravovaných 
NPÚ prostřednictvím systému pro správu 
mobiliárních fondů Castis. 

Komplexní koordinace ekonomické správy 0,10 42 42 0,10 42 42 
ro·ektu. 

RP lenka týmu pro realizaci metodik: 0,10 47 47 0,10 47 47 
vyhledávání a odborné zpracování předmětů 
v rámci elektronického evidenčního 
programu CastlS používaného v NPÚ, 
odborné vyhodnocení a zajištěni předmětů 
pro potřeby realizace plánovaných výstav. 

RP lenka týmu pro realizaci metodik: 0,20 90 90 0,20 90 90 
vyhledáváni a odborné zpracování předmětů 
v rámci elektronického evidenčního 
programu CastlS používaného v NPÚ, 
odborné zpracování předmětů . Archivn í 
rešerše a komparace pro potřeby realizace 

lánovan 'ch 'stav. 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
fádků (viz Manuál) 

Celkem: 1,55 653 653 1,55 653 653 
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Komentář: 

Platy jsou určeny pracovníkům 
NPÚ, kteří budou zapojeni do 
všech etap průzkumu liturgických 
historických textilií a dalších 
souvisejících textilií. Ty budou 
dokumentovány v terénu, 
depozitářích objektů NPÚ a jiných 
souvisejících církevních objektů. 
Pro tento výzkum je třeba nejen 
dokumentace vlastních textilií, ale k 
tomu dohledávání písemných 
pramenů a studium literatury, která 
je přistupná občas jen ve 
specializovaných zahraničních 
knihovnách. 
Na základě průběhu vyhodnoceni 
nejrilznějšlch souvislosti (např. 
mezi pořizovateli, zhotoviteli, 
technologiemi, apod.) budou 
zahájeny přípravné práce k 
realizaci výstav a kritických 
katalogů, metodiky, workshopu, 
apod. Pracovníci NPÚ budou do 
projektu zapojeni formou 
nadúvazku v rozsahu 0,2 - 0,05, po 
splnění úkolu budou vyplaceny 
cílové odměny. Prostředky na 
podpůrný personál budou využity 
pro koordinaci a realizaci 
ekonomických činnosti projektu. 

DG18P020VV035-rozpocet-Smlouva.xlsx -Al - Příloha č. 2 

44/159 



DG18P020VV035-rozpocet-Smlouva.xlsx - A2 - Příloha č . 2 

IPřihláška projektu Podle Smlouvy 

Specifikace - náklady A2 projektu 

Příjemce-koordinátor: UPOL 

2018 
•1 ~.~·. r f .- , • 

... .~ -, .. . -·-- - - - -- - - - -. ' 
... . ~ - - . . . I -- ·' „ „ I .. . :. :~ 

.. . . . '~, 

. ' 
' - ' 

- -- - - --

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) 

RP Odborný garant historie restaurování a 300,00 70 70 300,00 70 70 
sbírání liturgického textilu pro přípravu 
metodik a výstav včetně katalogů., terénní 

· kum 
RP příprava dokumentace a sběr podkladů k 250,00 60 60 250,00 60 60 

oděvním sbírkovým exponátům s vazbou na 
církevní prostředí se specializací na pokrývky 
hlavy v rámci paměťových institucí české 
republiky, kapitola v knize, participace na 
výstavě prezentující cirkevní prostředí ve 
vztahu na sbirkové oděvni součástky 19. a 
20. století 

2 osoby DP příprava podkladů ke kat.heslům , 400,00 80 80 400,00 80 80 
sjednocení, kompletace, sběr a 
shromažďování a zpracování terenních dat 

1 osoba DP archivni průzkum a rešerše pramenů, sběr a 300,00 70 70 300,00 70 70 
aanťza archivních odkladů 

1 osoba DP jazykové korektury textů 200,00 40 40 200,00 40 40 

1 osoba DP skenování podkladů z archivů , rešerše 200,00 35 35 200,00 35 35 
litera tu , lo istika terénního růzkumu 
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Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 1650,00 355 355 1650,00 355 355 

Komentář: 

Prostfedky na OON (DPP/DPC) jsou 
rozpočtovány na odborné a podpůrné 
činnosti, které budou zajištěny 
prostfednictvím externistů: 
restaurátorský průzkum textilních 
předmětů , dokumentování předmětů , 
pťfprava podkladů ke zpracováni 
katalogových hesel, archivní průzkum , 

rešerše atd. 
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Příjemce č. 1: NPU 
2018 

Titul, jméno. příjmení/počet osob 

3 osoby 

1 osoba 

1 osoba 

1 osoba 

Nemazat - slouži pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

DP 

DP 

DP 

DP 
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Ekvivalent Mzdové 

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

dokumentace, příprava podkladů ke 693,00 80 
kat.heslům , sjednocení, kompletace, sběr a 
shromažďováni a zpracování terenních dat 

archivní průzkum a rešerše pramenů , sběr a 228,00 30 
anal · a archivních odkladů 

Pořizování obrazové dokumentace podkladů 
201 ,00 21 

z archivů , skenování skutečných předmětů -
dvourozměrných textilií, rešerše literatury 
české i cizojazyčné, logistika terénního 
průzkumu 

Oborný asistent-odborné zpracování, 212,00 21 
dokumentace na místě, manipulace s 
předměty v depozitářích vyžadující 
s ecializovan · odborn řístu 

1334,00 152 
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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) 

80 693,00 80 80 

30 228,00 30 30 

21 201 ,00 21 21 

21 212,00 21 21 

152 1334,00 152 152 



Komentář: 

Prostředky na OON (DPP/DPC) jsou 
rozpočtovány na odborné a podpůrné 
činnosti , které budou zajištěny 
prostřednictvim externistů: 3 osoby -
dokumentace, příprava podkladů ke 
kat.heslům , sjednocení, kompletace, 
sběr a shromažďování a zpracováni 
terenních dat, 1 osoba - archivní 
průzkum a rešerše pramenů, sběr a 
analýza archivních podkladů , 1 osoba -
archivní průzkum a rešerše pramenů, 
sběr a analýza archivních podkladů , 1 
osoba - Oborný asistent-odborné 
zpracováni, dokumentace na místě, 
manipulace s předměty v depozitářich 
vyžadující specializovaný odborný 
přistup. 
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IPřihláška projektu Podle Smlouvy 

Specifikace - náklady A2. projektu 

Příjemce-koord inátor: 

UPOL 
2019 

~ Ill·, „ ,- „ • - .-.I -- • - ~ - „ „ , . -
. . 

' i „ „ ... „ , .. . - '' . „,' I .. - ' .. - . . - ~ 

' . 
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Role na 
Ekvivalent Mzdové Náklady z Ekvivalent Mzdové Náklady z 

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

(GP/RPJDP) 
projektu celk.em výdajů MK projektu celkem výdajů MK 
(hodfrok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) (hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

RP Odborný garant historie restaurování a 300,00 70 70 300,00 70 70 
sbírání liturgického textilu pro přípravu 
metodik a výstav včetně katalogů . , terénní 
v um 

RP příprava dokumentace a sběr podkladů k 250,00 60 60 250,00 60 60 
oděvním sbírkovým exponátům s vazbou na 
církevn í prostředi se specializací na pokrývky 
hlavy v rámci paměťových institucí české 
republiky, kapitola v knize, participace na 
výstavě prezentující clrkevní prostředí ve 
vztahu na sbírkové oděvní součástky 19. a 
20. století 

DP příprava podkladů ke kat.heslům , 400,00 80 80 400,00 80 80 
sjednocení, kompletace, sběr a 
shromažďování a zpracováni terenních dat 

1 osoba DP archivní průzkum a rešerše pramenů , sběr a 300,00 70 70 300,00 70 70 
aanl ' za archivních odkladů 

1 osoba DP jazykové korektury textů 200,00 40 40 200,00 40 40 
1 osoba DP skenování podkladů z archivů , rešerše 200,00 35 35 200,00 35 35 

literatu , lo istika terénního růzkumu 

RP příprava metodik a výstavy 200,00 40 40 200,00 40 40 
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Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Prostredky na OON (DPP/DP 
jsou rozpočtovány na odborné a 
podpůrné činnosti, které budou 
zajištěny prostřednictvím externistů : 

restaurátorský průzkum textilnich 
předmětů, dokumentování 
předmětů , připrava podkladů ke 
zpracování katalogových hesel, 
archivní průzkum , rešerše, tvorba 
specializovanýc odborných textů 
pro metodiky a výstavy atd. 

RP 
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příprava metodik a výstavy 200,00 

2050,00 
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40 40 200,00 40 40 

435 435 2050,00 435 435 



Příjemce č. 1: NPU 
2019 

Titul, Jméno, příjmení/počet osob 

3 osoby 

1 osoba 

1 osoba 

1 osoba 

Nemazat - slouží pro vložení dal~ích 
fádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

DP 

DP 

DP 

DP 

DG18P020VV035-rozpocet-Smlouva.xlsx - A2 - Příloha č. 2 

Ekvivalent 

Specifikace predmětu činnosti 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

dokumentace, příprava podkladů ke 693,00 
kat.heslům , sjednocení, kompletace, sběr a 
shromažďování a zpracováni terenních dat 

archivní průzkum a rešerše pramenů, sběr a 228,00 
anal ·za archivních odkladů 

Pořizováni obrazové dokumentace podkladů 
201 ,00 

z archivů , skenováni skutečných předmětů -
dvourozměrných textilii, rešerše literatury 
české i cizojazyčné, logistika terénního 
průzkumu 

Oborný asistent-odborné zpracování, 212,00 
dokumentace na místě, manipulace s 
předměty v depozitářích vyžadující 
s ecializovan · odborn řístu 

1334,00 

51/159 

Mzdové Náklady z Ekvivalent Mzdové Náklady z 
náklady účelov}'ch úvazku na náklady účelov}'ch 

celkem v}'dajů MK projektu celkem Výdajů MK 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

80 80 693,00 80 80 

30 30 228,00 30 30 

21 21 201 ,00 21 21 

21 21 212,00 21 21 

152 152 1334,00 152 152 



Komentář: 

Prostfedky na OON (DPP/DPC) 
jsou rozpočtovány na odborné a 
podpůrné činnosti, které budou 
zajištěny prostřednictvím externistů: 
3 osoby - dokumentace, příprava 
podkladů ke kat.heslům, 
sjednoceni, kompletace, sběr a 
shromažďování a zpracování 
terenních dat, 1 osoba - archivní 
průzkum a rešerše pramenů, sběr a 
analýza archivních podkladů , 1 
osoba - archivní průzkum a rešerše 
pramenů, sběr a analýza archivnich 
podkladů, 1 osoba - Oborný 
asistent-odborné zpracování, 
dokumentace na místě , manipulace 
s předměty v depozitářich 
vyžadující specializovaný odborný 
přístup . 
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IPřihláška projektu Podle Smlouvy 

Specifikace • náklady A2. projektu 

Příjemce-koordinátor: 

UPOL 
2020 

.- "- • 1_w „ - ..,., I a -. ' ' . 
I „ ""... . , . . . . . . 

I .- .· '' . ' 
(. ·, 

- --- - -

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) 

RP Odborný garant historie restaurování a 300,00 70 70 300,00 70 70 
sbírání liturgického textilu pro přípravu 
metodik a výstav včetně katalogů ., terénní 
v · kum 

RP příprava dokumentace a sběr podkladů k 250,00 60 60 250,00 60 60 
oděvnlm sbírkovým exponátům s vazbou na 
církevní prostředí se specializací na pokrývky 
hlavy v rámci paměťových instituci Ceské 
republiky, kapitola v knize, participace na 
výstavě prezentujici církevní prostředí ve 
vztahu na sbírkové oděvní součástky 19. a 
20. století 

DP příprava podkladů ke kat.heslům , 400,00 80 80 400,00 80 80 
sjednoceni, kompletace, sběr a 
shromažďováni a zpracování terennfch dat 

1 osoba DP archivní průzkum a rešerše pramenů , sběr a 300,00 70 70 300,00 70 70 
aanl · a archivních odkladů 

1 osoba DP jazykové korektury textů 200,00 40 40 200,00 40 40 

1 osoba DP skenování podkladů z archivů , rešerše 200,00 35 35 200,00 35 35 
literatu , lo istika terénního růzkumu 

2 osoba DP textilní rozbor plánovaných exponátů na 400,00 92 92 400,00 92 92 
v ' stavu 
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2 osoba 

7 osob oponenské posudky 
Nemazat - slouží pro vloženi dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Prostředky na OON (DPP/DP ) 
jsou rozpočtovány na odborné a 
podpůrné činnosti , které budou 
zajištěny prostřednictvím externistů: 

restaurátorský průzkum textilních 
předmětů, dokumentování 
předmětů , příprava podkladů ke 
zpracování katalogových hesel, 
archivní průzkum , rešerše, tvorba 
specializovanýc odbornýc::h textů 
pro metodiky a výstavy, ediční 
činnosti prot potřeby metodik a 
kritických katalogů , příprava a 
manipulace s předměty atd. 

DP 
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ediční činnost při p rípravě výstavních 
katalo ů 
příprava metodik a výstavy 

příprava metodik a výstavy 

pomocná manipulace s těžkými, křehkými a 
jinak hendikepovanými předměty 
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300,00 

200,00 

200,00 

400,00 

150,00 

3300,00 

60 60 300,00 60 60 

40 40 200,00 40 40 

40 40 200,00 40 40 

80 80 400,00 80 80 

35 35 150,00 35 35 

702 702 3300,00 702 702 



Příjemce č. 1 : NPU 
2020 

Titul, jméno, příjmeni/počet osob 

3 osoby 

1 osoba 

1 osoba 

1 osoba 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

DP 

DP 

DP 

DP 
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Ekvivalent 

Specifikace předmětu činnosti 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

dokumentace, příprava podkladů ke 693,00 
kat.heslům , sjednocení, kompletace, sběr a 
shromažďování a zpracování terenních dat 

archivní průzkum a rešerše pramenů, sběr a 228,00 
anal ·za archivních odkladů 

Pořizování obrazové dokumentace podkladů 
201,00 

z archivů , skenování skutečných předmětů -
dvourozměrných textilií, rešerše literatury 
české i cizojazyčné, logistika terénního 
průzkumu 

Oborný asistent-odborné zpracování, 212,00 
dokumentace na místě, manipulace s 
předměty v depozitářích vyžadující 
s ecialízovan · odborn · řístu 

1334,00 

55/159 

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) 

80 80 693,00 80 80 

30 30 228,00 30 30 

21 21 201,00 21 21 

21 21 212,00 21 21 

152 152 1334,00 152 152 



Komentář: 

Prostfedky na OON (DPP/DPC) 
jsou rozpočtovány na odborné a 
podpůrné činnosti , které budou 
zajištěny prostřednictvím externistů : 

3 osoby - dokumentace, přlprava 
podkladů ke kat.heslům , 

sjednoceni, kompletace, sběr a 
shromažďování a zpracování 
terennich dat, 1 osoba - archívní 
průzkum a rešerše pramenů, sběr a 
analýza archivních podkladů, 1 
osoba - archívnl průzkum a rešerše 
pramenů, sběr a analýza archivních 
podkladů, 1 osoba - Oborný 
asistent-odborné zpracování, 
dokumentace na místě, manipulace 
s předměty v depozitářích 
vyžadujíc! specializovaný odborný 
přístup. 
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IPřihláška projektu Podle Smlouvy 

Specifikace - náklady A2. projektu 
Příjemce-koordinátor: 

UPOL 
2021 

. - ..... - -~ .... ' ... . - ' I ~ - ' -_. - - - - - - -----

' .. ' ' • 1 ' - - ~ ~~ ~ . ... 
" .. .... - .. 
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Role na 
Ekvivalent Mzdové Náklady z Ekvivalent Mzdové Náklady z 

Titul, jméno. přijmeni/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) 
RP Odborný garant historie restaurování a 300,00 70 70 300,00 70 70 

sbíránf liturgického textilu pro přípravu 
metodik a výstav včetně katalogů„ terénní 

· kum 
RP příprava dokumentace a sběr podkladů k 250,00 60 60 250,00 60 60 

oděvním sbírkovým exponátům s vazbou na 
církevní prostřed í se specializacf na pokrývky 
hlavy v rámci paměťových instituci české 
republiky, kapitola v knize, participace na 
výstavě prezentující cirkevnf prostředí ve 
vztahu na sbírkové oděvní součástky 19. a 
20. století 

DP príprava podkladů ke kat.heslům , 400,00 80 80 400,00 80 80 
sjednocení, kompletace, sběr a 
shromažďování a zpracováni terenních dat 

1 osoba DP archivní průzkum a rešerše pramenů, sběr a 300,00 70 70 300,00 70 70 
aanl ·za archivních odkladů 

1 osoba DP jazykové korektury textů 200,00 40 40 200,00 40 40 

1 osoba DP skenovánf podkladů z archivů, rešerše 200,00 35 35 200,00 35 35 
literatu , lo istika terénního růzkumu 

2 osoba DP textilní rozbor plánovaných exponátů na 400,00 92 92 400,00 92 92 
v ·stavu 

57/159 



2 osoba 

4 osoby oponentské posudky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Prostředky na OON (OPP/DP 
JSOU rozpočtovány na odborné a 
podpůrné činnosti , které budou 
zajištěny prostřednictvím externistů : 

restaurátorský průzkum textilních 
předmětů , dokumentování 
předmětů , příprava podkladů ke 
zpracování katalogových hesel , 
archivnf průzkum . rešerše, tvorba 
specializovanýc odborných textů 
pro metodiky a výstavy, ediční 
činnosti prot potfeby metodik a 
kritických katalogů , odborné 
jazykové korektury, přfprava a 
manipulace s předměty atd. 

DP 

RP 

RP 

DP 

DP 
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ediční činnost při prípravě výstavních 
katalo ů 
příprava metodik a výstavy 

příprava metodik a výstavy 

pomocná manipulace s těžkým i, křehkými a 
jinak hendikepovanými předměty 
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300,00 

200,00 

200,00 

400,00 

100,00 

3250,00 

60 60 300,00 60 60 

40 40 200,00 40 40 

40 40 200,00 40 40 

80 80 400,00 80 80 

20 20 100,00 20 20 

687 687 3250,00 687 687 



Příjemce č. 1 : NPU 
2021 

Titul, jméno, přijmení/počet osob 

3 osoby 

1 osoba 

1 osoba 

1 osoba 

Nemazat - slouží pro vloženi dalších 
fádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

DP 

DP 

DP 

DP 
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Ekvivalent 

Specifikace předmětu činnosti úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

dokumentace, pfíprava podkladů ke 693,00 
kat.heslům , sjednocení, kompletace, sběr a 
shromažďováni a zpracování terenních dat 

archivní průzkum a rešerše pramenů, sběr a 228,00 
anat ·za archivních odkladů 

Pořizování obrazové dokumentace podkladů 
201,00 

z archivů , skenování skutečných pfedmětů -
dvourozměrných textilii , rešerše literatury 
české i cizojazyčné, logistika terénního 
průzkumu 

Oborný asistent-odborné zpracování, 212,00 
dokumentace na místě , manipulace s 
pfedměty v depozitářích vyžadující 
s ecializovan · odborn · řistu 

1334,00 

59/159 

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) 
80 80 693,00 80 80 

30 30 228,00 30 30 

21 21 201 ,00 21 21 

21 21 212,00 21 21 

152 152 1334,00 152 152 



Komentáf: 
Prostředky na OON (DPP/DPC) 
jsou rozpočtovány na odborné a 
podpůrné činnosti, které budou 
zajištěny prostrednictvlm externistů : 
3 osoby - dokumentace, príprava 
podkladů ke kat.heslům, 
sjednoceni, kompletace, sběr a 
shromažďování a zpracování 
terenních dat, 1 osoba - archivní 
průzkum a rešerše pramenů, sběr a 
analýza archivnlch podkladů, 1 
osoba - archivní průzkum a rešerše 
pramenů, sběr a analýza archivnich 
podkladů , 1 osoba - Oborný 
asistent-odborné zpracování, 
dokumentace na mistě, manipulace 
s předměty v depozitáfich 
vyžadujíc! specializovaný odborný 
přistup. 
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IPřihláška projektu Podle Smlouvy 

Specifikace • náklady A2 projektu 

Příjemce-koordinátor: 

UPOL 
2022 

:-,-. \ ....... _ -.-'· 7- _„, .• ~~--- ,-,-. ·: - - - - l „. 
'. ~ - „ - -, . ~· 
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. 
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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 výdaJÚ MK (GP/RP/DP) 
(hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) (hod/rok) (tis. Kč/r) (tis. Kčlr) 

RP Odborný garant historie restaurování a 300,00 70 70 300,00 70 70 
sbírání liturgického textilu pro pfípravu 
metodik a výstav včetně katalogů„ terénní 

· kum 
RP příprava dokumentace a sběr podkladů k 250,00 60 60 250,00 60 60 

oděvnim sbírkovým exponátům s vazbou na 
cirkevni prostfedí se specializací na pokrývky 
hlavy v rámci paměťových institucí české 
republiky, kapitola v knize, participace na 
výstavě prezentující církevní prostředí ve 
vztahu na sbírkové oděvní součástky 19. a 
20. století 

2 osoby DP příprava podkladů ke kat.heslům , 400,00 80 80 400,00 80 80 
sjednocení, kompletace, sběr a 
shromažďován í a zpracování terenních dat 

1 osoba DP archivní průzkum a rešerše pramenů, sběr a 300,00 70 70 300,00 70 70 
aanl'za archivních odkladů 

1 osoba DP jazykové korektury textů 200,00 40 40 200,00 40 40 

1 osoba DP skenován i podkladů z archivů , rešerše 200,00 35 35 200,00 35 35 
litera tu , lo istika terénního růzkumu 

2 osoba DP textilní rozbor plánovaných exponátů na 400,00 92 92 400,00 92 92 
' stavu 

61/159 



1 osoba 

2 osoby 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Prostředky na OON (OPP/DP ) 
jsou rozpočtovány na odborné a 
podpůrné činnosti , které budou 
zajištěny prostřednictvím externistů : 

restaurátorský průzkum textilních 
předmětů , dokumentování 
předmětů , příprava podkladů ke 
zpracování katalogových hesel, 
archivnf průzkum , rešerše. tvorba 
specializovanýc odborných textů 
pro metodiky a výstavy, edičnl 
činnosti prot potfeby metodik a 
kritických katalogů, odborné 
jazykové korektury, přfprava a 
manipulace s předměty atd. 

DP 

RP 

RP 

DP 
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ediční činnost pfi prípravě výstavních 300,00 
katalo ů 
pfíprava metodik a výstavy 200,00 

příprava metodik a výstavy 200,00 

pomocná manipulace s těžkým i , kfehkými a 400,00 
jinak hendikepovanými předměty 

3150,00 
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60 60 300,00 60 60 

40 40 200,00 40 40 

40 40 200,00 40 40 

80 80 400,00 80 80 

667 667 3150,00 667 667 



Příjemce č. 1: NPU 
2022 

Titul, jméno, při)menl/počet osob 

3 osoby 

1 osoba 

1 osoba 

1 osoba 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

DP 

DP 

DP 

DP 

DG18P020VV035-rozpocet-Smlouva.xlsx - A2 - Příloha č. 2 

Ekvivalent 

Specifikace předmětu činností 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

dokumentace, příprava podkladů ke 693,00 
kat.heslům , sjednocení, kompletace, sběr a 
shromažďováni a zpracování terennfch dat 

archivní průzkum a rešerše pramenů, sběr a 228,00 
anal ·za archivních odkladů 

Pořizováni obrazové dokumentace podkladů 
201,00 

z arch ivů, skenování skutečných předmětů -
dvourozměrných textilií , rešerše literatury 
české i cizojazyčné, logistika terénního 
průzkumu 

Oborný asistent-odborné zpracování, 212,00 
dokumentace na místě, manipulace s 
předměty v depozitářích vyžadujíc! 
s ecializovan · odborn · řístu 

1334,00 

63/159 

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

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

80 80 693,00 80 80 

30 30 228,00 30 30 

21 21 201,00 21 21 

21 21 212,00 21 21 

152 152 1334,00 152 152 



Komentář: 

Prostfedky na OON (DPP/DPC) 
jsou rozpočtovány na odborné a 
podpůrné činnosti. které budou 
zajištěny prostfednictvím externistů : 
3 osoby - dokumentace, pfíprava 
podkladů ke kat.heslům, 
sjednoceni, kompletace, sběr a 
shromažďováni a zpracováni 
terenních dat, 1 osoba - archívní 
průzkum a rešerše pramenů, sběr a 
analýza archivních podkladů, 1 
osoba - archivní průzkum a rešerše 
pramenů, sběr a analýza archivnich 
podkladů, 1 osoba - Oborný 
asistent-odborné zpracování , 
dokumentace na mistě, manipulace 
s predměty v depozitáfich 
vyžadujicf specializovaný odborný 
pffstup. 

DG18P020W035-rozpocet-Smlouva.xlsx - A2 - Příloha č. 2 

64/159 

I 

-



DG18P020VV035-rozpocet-Smlouva.xlsx -A3; A4 - Příloha č. 2 

S cifikace • náklad 

Příjemce-koordinátor: UPOL 

2018 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, pfíjmeni 

student (2 osoby) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

DP 

A3;A4 aktu 

Specifikace pfedmětu činnosti 

Specifikace pfedmětu činnosti 

archivní rešerše a podkladů pro realizaci 
' stav 

65/159 

Přihláška projektu 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

300,00 

300,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kčlr) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

60 

60 

Podle Smlouvy 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(lis. Ké/r) 

60 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

300,00 

60 300,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

60 

60 

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

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kčlr) 

60 

60 



Komentář: 

Nárokované prostredky budou použity 
na zajištění archivních rešerší. Práce 
budou zajištěny dvěma studenty 
magisterského nebo doktorského 
studia dle náročnosti prací a odměna 
bude uhrazena formou stipendia. 
Prostředky jsou rozpočtovány v prvním 
roce rešení na dobu 1 O měsíců . 

Příjemce č. 1: NPU 
2018 

Titul , jméno, pfljmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

DG18P020VV035-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 

66/159 

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) 

I 

o 

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

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

Mtdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

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

I 

o 

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



DG18P020VV035-rozpocet-Smlouva.xlsx - A3; A4 - Příloha č. 2 

Nemazat - slouží pro vloženi dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 0,00 o o 0,00 o o 
Komentář: 

67 / 159 



DG18P020VV035-rozpocet-Smlouva.xlsx -A3; A4 - Příloha č . 2 

S cifikace - nákla 
Příjemce-koordinátor: 

UPOL 
2019 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalšich 
fádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

student (2 osoby) 

Nemazat - slouží pro vloženi dalších 
fádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

DP 

Specifikace pfedmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

archivni rešerše a podkladů pro realizaci 
·stav 

Přihláška projektu 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

300,00 

300,00 

-

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

60 

60 

Podle Smlouvy 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

60 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

300,00 

60 300,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

60 

60 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

60 

60 



Komentář: 

Nárokované prostředky budou 
použity na zajištění archivních 
rešerší a přlpravy podkladů pro 
realizaci výstav. Práce budou 
zajištěny dvěma studenty 
magisterského nebo doktorského 
studia dle náročnosti prací a 
odměna bude uhrazena formou 
stipendia. 

Příjemce č. 1: NPU 
2019 

Titul , jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
fádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

DG18P020W035-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 

69/159 

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) 

I 

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. Kčfr) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

I 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(lis. Kč/r) 



DG18P020VV035-rozpocet-Smlouva.xlsx - A3; A4 - Příloha č. 2 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 0,00 o o 0,00 o o 
Komentář: 

70/159 



DG18P020W035-rozpocet-Smlouva.xlsx -A3; A4 - Příloha č. 2 

S ecifikace • nákla 
Příjemce-koordinátor: 

UPOL 
2020 

Titul, jméno, přijmeni 

Nemazat - slouti pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, přijmení 

student (2 osoby) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

DP 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

archivnf rešerše a podkladů pro realizaci 
v ' stav 

71/159 

Přihláška projektu 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
hod/rok) 

300,00 

300,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

60 

60 

Podle Smlouvy 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

60 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

300,00 

60 300,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kčlr) 

60 

60 

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

o 

Nc'lklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

60 

60 



Komentář: 

Nárokované prostředky budou 
použity na zajištěni archivnich 
rešerši a prlpravy podkladů pro 
realizaci výstav. Práce budou 
zajištěny dvěma studenty 
magisterského nebo doktorského 
studia dle náročnosti prací a 
odměna bude uhrazena formou 
stipendia. 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vloženi dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

DG18P020VV035-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 

72/159 

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) 

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) 



DG18P020VV035-rozpocet-Smlouva.xlsx - A3; A4 - Příloha č. 2 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 0,00 o o 0,00 o o 
Komentář: 

73/159 



DG18P020W035-rozpocet-Smlouva.xlsx - A3; A4 - Příloha č. 2 

S ecifl ace • náklad 
Příjemce-koordinátor: 

UPOL 
2021 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

student (2 osoby) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

DP 

A3; A4 "ektu 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace pfedmětu činnosti 

archivní rešerše a podkladů pro realizaci 
v 'stav 

74/159 

Přihláška projektu 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

300,00 

300,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

60 

60 

Podle Smlouvy 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 
výdajů MK 
(tis. Kčlr) 

60 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

300,00 

60 300,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

60 

60 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

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

60 

60 



Komentář: 

Nárokované prostredky budou 
použity na zaj ištění archivních 
rešerší a pfípravy podkladů pro 
realizaci výstav. Práce budou 
zajištěny dvěma studenty 
magisterského nebo doktorského 
studia dle náročnosti praci a 
odměna bude uhrazena formou 
stipendia. 

Příjemce č. 1: NPU 
2021 

Titul. jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

DG18P020VV035-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 

75/159 

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) 

I 

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) 

I 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 



DG18P020VV035-rozpocet-Smlouva.xlsx - A3; A4 - Příloha č. 2 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 0,00 o o 0,00 o o 
Komentář: 

76/159 -



DG18P020W035-rozpocet-Smlouva.xlsx - A3; A4 - Příloha č. 2 

S cifikace • náklad 
Příjemce-koordinátor: 

UPOL 
2022 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

student (2 osoby) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

DP 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

77/159 

Přihláška projektu 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

300,00 

300,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

60 

60 

Podle Smlouvy 

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

o 

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

60 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

300,00 

60 300,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

60 

60 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

60 

60 



Komentář: 

Nárokované prostfedky budou 
použity na zajištění archivních 
rešerši, korektury a pfeklady pro 
potfeby odborných textů článků 
apod. studenty magisterského a 
doktorského studia dle náročnosti 
prací a odměna bude uhrazena 
formou stipendia. 

Příjemce č. 1: NPU 
2022 

Titul, jméno, přijmeni 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
fádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

ntul, jméno, příjmeni 

DG18P020VV035-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 

78/159 

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) 

I 

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) 

I 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 
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Nemazat - slouží pro vložení dalších 
fádků (viz Manuál) 

Celkem: 0,00 o o 0,00 o o 
Komentáf: 

79/159 
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s 

Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Příjemce-koordinátor: 

2018 

Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody jsou vypočítány na základě legislativních předpisů 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

FKSP je vypočítáno dle předpisů UP ve výší 1,5%. 

80/159 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 

. . Povinné zákonné . Povinné zákonné 
Povinné zákonn~ odvody z účelových Povinné zákonn~ odvody z účelových 

odvody celkem (tis. ' d .• MK (t· odvody celkem (tis. "d .• MK (t· 
Kč/ ) vy 8JU IS. Kč/ ) vy ajU IS. 

r Kč/r) r Kčfr) 
92 

92 

Příděl do fondu 
kulturních a 

sociálních potřeb 
celkem tis. Kč/r) 

4 

4 

92 

92 

Příděl do FKSP z 
účelových výdajů 

MK (tis. Kč/r) 

4 

4 

92 

92 

Přiděl do fondu 
kulturních a 

sociálních potřeb 
celkem (tis. Kč/r) 

4 

4 

-

92 

92 

Přiděl do FKSP z 
účelových výdajů 

MK (tis. Kč/r) 

4 

4 
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Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Příjemce č. 1: NPU 
2018 

Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody jsou vypočítány na základě legislativnich predpisů 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

Náklady na FKPS jsou vypočítány v souladu s platnou vyhláškou o FKSP ve výši 2% 
ob'emu mzdov 'ch rostfedků 

81/159 

. Povinné zákonné . Povinné zákonné 
Povinné zákonné d od . č 1 'ch Povinné zákonné d d .• 1 . h . o v y z u e ovy . o vo y z uce ovyc 

odvody celkem (tis. 'd .• MK (t· odvody celkem (tis. ' d .• MK (t' 
Kč/ ) vy 8JU IS. Kč/ ) vy 8JU IS. 

r Kč/r) r Kč/r) 
185 185 185 185 

185 185 185 185 

Přiděl do fondu 
Příděl do FKSP z 

Přiděl do fondu 
Příděl do FKSP z kulturních a kultumlch a 

sociálních potřeb účelových výdajů 
sociálnlch potřeb 

účelových výdajů 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

11 11 11 11 

11 11 11 11 
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Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Povinné zákonné odvody jsou vypočitány na základě legislativních pfedpisú 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

FKSP je vypočítáno dle pfedpisú UP ve výši 1,5%. 

82/159 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 

Povinné zákonné . Povinné zákonné 
Povinné zákonné Povinné zákonné 

odvody z účelových . odvody z účelových 
odvody celkem (tis. výdajů MK (tis. odvodyKc~jk)em (bs. výdajů MK (tis. 

Kč/r) Kč/r) r Kč/r) 
110 

110 

Přiděl do fondu 
kultumfch a 

sociálních potřeb 
celkem (tis. Kč/r) 

5 

5 

110 

110 

Přiděl do FKSP z 
účelových výdajů 

MK (tis. Kč/r) 

5 

5 

110 

110 

Přiděl do fondu 
kulturních a 

sociálnlch potřeb 
celkem (tis. Kč/r) 

5 

5 

110 

110 

Příděl do FKSP z 
účelových výdajů 

MK (tis. Kč/r) 

5 

5 
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Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Příjemce č. 1: NPU 
2019 

Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody jsou vypočítány na základě legislativnich pfedpisů 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

Náklady na FKPS jsou vypočítány v souladu s platnou vyhláškou o FKSP ve výši 
2% ob' emu mzdov · ch rostfedků 

83/159 

p . é zák é Povinné zákonné P . • . k é Povinné zákonné 
ovmn onn. odvody z účelových ovmne za onn. odvody z účelových 

odvody celkem (tis. 'd .• MK (t· odvody celkem (tis. vy'daiu" MK (ti·s. 
Kč/r) vy aJ~č/r) IS. Kč/r) , Kč/r) 

224 224 224 224 

224 224 224 224 

Přiděl do fondu 
Přiděl do FKSP z 

Příděl do fondu 
Príděl do FKSP z 

kulturních a 
účelových výdajů 

kulturních a 
účelových výdajů 

sociálnich potřeb sociálnich potřeb 
celkem (tis. Kč/r) 

MK (tis. Kč/r) 
celkem (tis. Kč/r) 

MK {tis. Kč/r) 

13 13 13 13 

13 13 13 13 
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Přihláška projektu Podle Smlouvy 

Povinné zákonné odvody 

. Povinné zákonné . Povinné zákonné 
Povinné zákonn~ odvody z účelových Povinné zákonn~ odvody z účelových 

odvody celkem (tis. 'd .• MK (t· odvody celkem (tis. ' d .• Ml< (t· 
Kč/ ) vy aiu IS. Kč/ ) vy aiu IS. 

r Kč/r) r Kč/r) 
Povinné zákonné odvody 110 110 110 110 

Celkem: 110 110 110 110 

Komentář: 

Povinné zákonné odvody jsou vypočítány na základě legislativních předpisů 

FKSP 

Pfiděl do fondu 
Přiděl do FKSP z 

Přiděl do fondu 
Příděl do FKSP z 

kulturních a 
účelových výdajů 

kultumlch a 
účelových výdajů sociálních potřeb sociálnlch potřeb 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

FKSP 5 5 5 5 

Celkem: 5 5 5 5 

Komentář: 

FKSP je vypočítáno dle předpisů UP ve výši 1,5%. 

84/159 -
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Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Příjemce č. 1: NPU 
2020 

Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody jsou vypočítány na základě legislativních pfedpisů 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

Náklady na FKPS jsou vypočítány v souladu s platnou vyhláškou o FKSP ve výši 
2% ob'emu mzdov · ch rostfedků 

85/159 

Povinné zákonné Pdovdinné ~čáklon~éh Povinné zákonné Povinné zákonné 
. o vo y z u e ovyc . odvody z účelových 

odvody celkem (tis. 'd .• MK (t· odvody celkem (tis. vy' dai·u· MK (ti·s. 
Kč/r) vy aJKUč/r) IS. Kč/r) 

Kč/r) 

224 224 224 224 

224 224 224 224 

Příděl do fondu 
Přiděl do FKSP z 

Priděl do fondu 
Přiděl do FKSP z 

kulturních a 
účelových výdajů 

kultumich a 
účelových výdajů sociálních potreb sociálních potfeb 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/t) 

celkem (tis. Kč/r) 
MK {tis. Kč/r) 

13 13 13 13 

13 13 13 13 
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s 
Příjemce-koordinátor: 

2021 

Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Povinné zákonné odvody jsou vypočítány na základě legislativních pfedpisů 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

FKSP je vypočltáno dle předpisů UP ve výši 1,5%. 

86/159 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 

Povinné zákonné ~~vdinné ~čáklon~éh Povinné zákonné Povinné zákonné 
. ouvo y z u e ovyc . odvody z účelových 

odvody celkem (tis. ' d .• MK (t" odvody celkem (tis. vy·da,iu' MK (ti·s. 
Kč/r) vy ai~č/r) IS . Kč/r) JKč/r) 

110 110 110 110 

110 110 110 110 

PMěl do fondu 
Příděl do FKSP z 

Příděl do fondu 
Příděl do FKSP z kulturních a 

účelových výdajů 
kultumfch a 

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

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

5 5 5 5 

5 5 5 5 
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Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Příjemce č. 1: NPU 
2021 

Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody jsou vypočítány na základě legislativních pfedpisů 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

Náklady na FKPS jsou vypočítány v souladu s platnou vyhláškou o FKSP ve výši 
2% ob'emu mzdov ·ch rostfedků 

87/159 

. Povinné zákonné . Povinné zákonné 
Povinné zákonn~ odvody z účelových Povinné zákonn~ odvody z účelových 

odvody celkem (tis. výdajů MK (tis. odvody ~~k)em (tis. výdajů MK (tis. 
Kč/r) Kč/r) r Kč/r) 

224 224 224 224 
224 224 224 224 

Přiděl do fondu 
Přiděl do FKSP z 

Přiděl do fondu 
Přiděl do FKSP z 

kulturních a 
účelových výdajů 

kulturních a 
účelových výdajů 

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

MK (tis. Kč/r) 
celkem (tis. Kč/r) 

MK (tis. Kč/r) 

13 13 13 13 

13 13 13 13 
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Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Povinné zákonné odvody jsou vypočitány na základě legislativních předpisu 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

FKSP je vypočítáno dle předpisu UP ve výši 1,5%. 

88/159 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 

. . Povinné zákonné . Povinné zákonné 
Povinne zákonn~ odvody z účelových Povinné zákonn~ odvody z účelových 

odvody celkem (tis. .d .• MK (t' odvody celkem (tis. 'd .• MK (t· 
Kč/ ) vy aJu 1s. Kč/ ) vy aJU 1s. 

r Kč/r) r Kč/r) 
110 110 110 110 

110 

Příděl do fondu 
kulturních a 

sociálních potřeb 
celkem (tis. Kč/r) 

5 

5 

110 

Příděl do FKSP z 
účelových výdajů 

MK (tis. Kč/r) 

5 

5 

110 

Přiděl do fondu 
kulturních a 

sociálních potřeb 
celkem (tis. Kč/r) 

5 

5 

110 

Příděl do FKSP z 
účelových výdajů 

MK (tis. Kč/r) 

5 

5 
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Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Příjemce č. 1 : NPU 
2022 

Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody jsou vypočítány na základě legislativních predpisů 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

Náklady na FKPS jsou vypočítány v souladu s platnou vyhláškou o FKSP ve výši 
2% ob·emu mzdov · ch rostredků 

89/159 

Povinné zákonné Povinné ~ákon~é Povinné zákonné Povinné ~ákon~é 
d d lk (ť odvody z učelovych d od lk (ti odvody z učelovych 0 vo Y ce em is. výdajů MK (tis. 0 v Y ~~ )em s. výdajů MK (tis. 

Kč/r) Kč/r) r Kč/r) 
224 224 224 224 

224 224 224 224 

Příděl do fondu 
Pfíděl do FKSP z 

Príděl do fondu 
Přiděl do FKSP z 

kulturních a kulturních a 
sociálních potfeb 

účelových výdajů 
sociálních potfeb 

účelových výdajů 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kčfr) 

celkem (tis. Kčfr) 
MK (tis. Kč/r) 

13 13 13 13 

13 13 13 13 
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ektu 
Příjemce-koordinátor: UPOL 

2018 

Specifikace a zduvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zduvodněni položky 

Nemazat- slouží pro vložení dalších řádků (víz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

90/ 159 

Varianta 
(a/b) 

Varianta 
(alb) 

Přihláška projektu 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

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

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

o 

o 

Podle Smlouvy 

Náklady 
celkem (tís. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdaju MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdaju MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 
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Příjemce č. 1: NPU 
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: 

91/159 

Varianta 
(alb) 

Varianta 
(alb) 

Náklady 
celkem (tis. 

Kčlr) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kčlr) 

o 

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

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kčlr) 

o 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kčlr) 

o 

-

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kčlr) 

Náklady z 
účelových 
výdajů MK 
(tis. Kčlr) 

o 

o 
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s 
Příjemce-koordinátor: 

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: 

Přihláška projektu 

Varianta 
(alb) 

Varianta 
(a/b) 

92/159 

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: NPU 
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) 

93/159 

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 
účefovych 
vydajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelovych 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 
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S cifikace - nákla 
Příjemce-koord inátor: 

2020 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouti pro vloženi 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) 

94/159 

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: NPU 
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) 

95/159 

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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Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalšich řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

r 

Varianta 
(a/b) 

Varianta 
(a/b) 

96/159 

Přihláška projektu 

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 

Podle Smlouvy 

Náklady 
celkem (tis. 

Kčlr) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kčlr) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kčlr) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

o 

-
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Příjemce č. 1 : NPU 
2021 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vloženi dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Varianta 
(alb) 

Varianta 
(alb) 

97/159 

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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s 
Příjemce-koordinátor: 

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 (víz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Varianta 
(a/b) 

Varianta 
(alb) 

98/159 

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: NPU 
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 
(alb) 

99/159 

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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S cifikace - nákla 
Příjemce-koordinátor: 

2018 

Specifikace a zdůvodnění položky 

2ks Fotoaparát kompaktní s příslušenstvím (brašna, apod) 

Ultrabook s přlslušenstvím 

tiskárna kombinovaná se skenerem 

6ks externí disk 

2 ks Notebook s příslušenstvím 

Stativ s výtažitelným středovým sloupcem 
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (víz Manuál) 

Celkem: 

Komentáf: 
2 kompaktní fotoaparáty pro pořizování kvalitních i širokoúhlých snimků v prašném a stisněném prostředí, 
které je běžné u zkoumaného druhu předmětů . Snlmky budou pořízeny za účelem komparačního mat. za 
účelem analýzy pro potřeby zajjštění výsledků E a B. 1x ultrabook vhodný pro práci v terénu - prašné a jinak 
nestandardnl terén. Při použití tohoto notebooku odpadá zbytečná práce v kanceláří , kdy jsou zjištěná data z 
terénu přepisovaná z ručních poznámek. Zefektivňuje průběh výzkumu a zároveň je nezbytné pro vytváření 
výsledků . Kvalitni tiskárna je potřeba pro přípravu tisků fotografii předmětů k dalšimu zjišťováni a 
dohledáváni. V praxi je osvědčený postup vytištěných pracovních katalogů , se kterými lze neilednodušeji 
pracovat v terénu. Externí disky - 6x - za účelem archivace dat a usnadnění a zrychlení předáváni mezi 
řešiteli. 

2x notebook pro práci v prašném a jinak nestandardním terénu, umožňuje rychlou práci. Při použití tohoto 
notebooku odpadá zbytečná práce v kanceláři, kdy jsou zjištěná data z terénu přepisovaná z ručnlch 
poznámek. Notebook zejména zefektivňuje průběh výZkumu a zároveň je nezbytný pro vytváření výsledků, a 
to i dilčich - archivních rešerší. 1x stativ (fotoaparát může být zavěšený a fotit rozloženou textilii na zemi) je 
třeba pro pořízení kvalitních fot-0grafií textilu na zemi jak pro publikační účely, tak pro vlastní studium a 
kom araci. 

100/159 -

Přihláška projektu 

Náklady 
Náklady z 
účelových 

celkem (tis. 
výdajů MK 

Kč/r) 
(tis. Kč/r) 

36 36 
39 39 
37 37 
13 13 
70 70 
4 4 

199 199 

Podle Smlouvy 

Náklady 
Náklady z 
účelových 

celkem (tis. 
výdajů MK 

Kč/r) 
(tis. Kč/r) 

36 36 
39 39 
37 37 
13 13 
70 70 
4 4 

199 199 
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Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouži pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Příjemce č. 1: NPU 
2018 

Specifikace a zdůvodněni položky 

2ks Fotoaparát kompaktnf s příslušenstvfm (brašna, apod) 

Fotografický stůl 

Notebook s příslušenstvím 

Laserová tiskárna 

2ks Mikroskop s příslušenstvfm (kalibrace, polarizační filtr,držák,pouzdro, apod.) 

6ks externí disk 

Notebook s příslušenstvfm 

Stativ s výtažitelným středovým sloupcem 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

101/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

36 

2 

39 

8 

30 

13 

32 

4 

164 

Náklady z 
účelovych 
vydajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelovych 

vydajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

36 

2 

39 

8 

30 

13 

32 

4 

164 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

36 

2 

39 

8 

30 

13 

32 

4 

164 

Náklady z 
účelovych 
vydajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelovych 
vydajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

36 

2 

39 

8 

30 

13 

32 

4 

164 
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Komentář: 

Prostředky jsou rozpočtovány na pořízení techniky k zajištění výstupů aplikovaného i základního výzkumu. 
Bude pořízen 2x kompaktní fotoaparát pro pořizováni kvalitních širokoúhlých snímků , vhodný pro práce v 
prašném a stísněném prostředí , které je běžné tam, kde jsou předměty zkoumaného typu běžně uloženy. 
Dále bude pořízen fotografický stůl pro pořizováni kvalitní fotodokumentace menších předmětů - bot, 
liturgických doplňků , apod. Dále bude pořfzen 2x notebook, vhodný pro práci v prašném a jinak 
nestandardním terénu. Notebook zefektivňuje průběh výzkumu. Bude pořízena kvalitní laserová tiskárna pro 
přlpravu tisků fotografii předmětů a tisk pracovních katalogů , mikroskop pro určování textilních surovin, 
analýzu vazeb a dalšfch technologických prvků textilních materiálů. Externí disky budou použity k archivaci 
dat a využívány k výměně informací a dokumentace mězi řešitelskými týmy. K fotoaparátu bude pro zvýšení 
kvality dokumetace zakoupen stativ (fotoaparát může být zavěšený a fotit rozloženou textilii na zemi). 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších fádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

102/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady Z 

účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kčlr) 

o 

- -
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s 

2 x Notebook s příslušenstvím 

Ruční scaner 

Příjemce-koordinátor: 

2019 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Objektiv s přfslušenstvím (brašna) 

2x chirurgická odsávačka (na čištěni textilu) 

Nemazat - sloužl pro vložení dalších fádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

2 x notebook bude pořfzen za účelem větší flexibility práce v terénu pro pracovnfky řešitelského týmu. 
Ručnf skener usnadní práci v terénu - zajištění aktuálni fotodokumentace, práce v knihovnách a 
archivech apod. Objektiv bude pořízen pro rozšíření využitelosti fotoaparátu pro pofizování detailnějš f 
dokumentace předmětů a brašna prodlouží jeho životnost. 2x chirurgická odsávačka je nezbytná pro 
akutní šetrné zásahy a očistu nalezených textilnfch předmětů v terénu při mapování a pořizování 
dokumentace těchto ohrožených předmětů. 

103/159 

Přihláška projektu 

Náklady 
Náklady z 

celkem (tis. 
účelových 

Kč/r) 
výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

70 70 
7 7 

22 22 

16 16 

115 115 

Podle Smlouvy 

Náklady 
Náklady z 

celkem (tis. účelových 

Kč/r) 
výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

70 70 
7 7 

22 22 
16 16 

115 115 
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Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouži pro vloženi dalších fádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentát: 

Příjemce č. 1: NPU 
2019 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Fotoaparát s příslušenstvím (objektiv, brašna, apod) 

Ruční scaner 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

104/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

Náklady 

o 

celkem (tis. 
Kč/r) 

18 

7 

25 

-

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

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

o 

18 

7 

25 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

Náklady 

o 

celkem (tis. 
Kč/r) 

18 

7 

25 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

18 

7 

25 

---
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Komentář: 

Bude zakoupen fotoaparát - kompakt s výměnným objektivem, jehož obsluha není tak náročná jako u 
zrcadlovek a může je tak obsluhovat i ve fotografování ne zcela zkušený výzkumný pracovník, aniž by 
byla snížena kvalita záběru pro další odborné zpracování. Kromě toho je tu výhodu výměnného objektivu, 
takže lze dokupovat objektivy vhodné i pro pofizování snímků přes mikroskop. Kvalitní scaner bude 
pofízen jak pro klasické kanceláfské skenováni (administrace projektu), tak pro pofizení pfesný skenů -
fotografiích ( 1: 1) struktury textilií - dvourozměrných. 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dal~ích řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

105/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 
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Příjemce-koordinátor: UPOL 
2020 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

106/159 

Přihláška projektu 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Podle Smlouvy 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 
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Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vloženi dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Příjemce č. 1: NPU 
2020 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Digitálni kompakt s příslušenstvim (brašna, apod) 

Notebook s příslušenstvím 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

107/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

20 
32 

52 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

20 
32 

52 

-

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

20 
32 

52 

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

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

20 
32 

52 



DG18P020VV035-rozpocet-Smlouva.xlsx - B3; B4 - Příloha č. 2 

Komentář: 

Prostfedky jsou rozpočtovány pro pofízení technického vybavení: výkonný fotoaparát pro 
fotodokumentaci v temných interiérech depozitáfů, odolný proti prašnosti, snadno nastavitelný pro časté 
pfepínání mezi režimem pro detaily a celky, což je pfi focení textilu zásadní. Jeho vyšší kvalita je potom 
určena pro pofízení snímků k závěrečným výstupům. Notebook pro práci v prašném a jinak 
nestandardním terénu, umožňujíc! rychlou práci s obrazovým materiálem. 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

108/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 



,... 
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s 
Příjemce-koordinátor: 

2021 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - sloužf pro vloženi dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

109/159 

Přihláška projektu 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Podle Smlouvy 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kčlr) 

o 
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Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Příjemce č. 1: NPU 
2021 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Fotoaparát digitální zrcadlovka - tělo, brašna 

Objektiv s príslušenstvím (brašna) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

110/159 
--. 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

39 
22 

61 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

39 
22 

61 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

39 
22 

61 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

39 
22 

61 
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Komentář: 

Fotoaparát pro pofízení vysoce kvalitních snímků pro potřeby tisku (výstavní panely, kritický katalog 
atd.). K fotoaparátu objektiv 12-24/4 umožňující vysoké rozlišení. 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

111/ 159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 
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S ifikace • nákla 
Příjemce-koordinátor: 

2022 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

112/159 

Přihláška projektu 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Podle Smlouvy 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 
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Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Příjemce č. 1 : NPU 
2022 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

113/159 

Náklady 
celkem (tis. 

l<č/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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Komentář: 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouti pro vložení dalších fádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

- 114/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

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

o 
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s 
Příjemce-koordinátor: 

2018 

Specífikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Ochranné pomůcky (rukavice, roušky, dezinfekce apod.) 

Kancelářské potřeby 

Literatura 

Dokumentační pomůcky (nášivky, štítky apod.) 

Spotřební materiál (paměťové karty, náhradní baterie, tonery apod.) 

Nemazat- slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

115/159 

Přihláška projektu 

Náklady 
celkem {tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

3 
10 
75 

2 

17 

107 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
{tis. Kč/r) 

o 

3 
10 
75 

2 

17 

107 

Podle Smlouvy 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

3 
10 
75 

2 

17 

107 

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

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

3 
10 
75 

2 

17 

107 
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Komentář: 

Ochranné pomůcky - při dokumentaci historického textilu je nezbytné zachovávat ochranu zdraví (plísně, 

špína, prach a jiné nečistoty většinou neznámého původu). Dokumentační pomůcky - při manipulaci 
jsou předměty je revidováno jejich označení a po dohodě se správci se provede aktuální označení , např. 

připevněním nášivky či j iným vhodným způsobem. Pro potřeby projektu bude nakoupena aktuální a 
komparační odborná literatura, převážně cizojazyčná. Kancelářské potreby budou použity pro potřeby běžné 
administrace projektu. Paměťové karty budou použity k rozšíření paměti příslušných zařízení a předáváni dat 
mezi členy řešitelských týmů, baterie do fotoaparátů apod. 

Příjemce č. 1 : NPU 
2018 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Ochranné pomůcky (rukavice, roušky, dezinfekce apod.) 

Kancelářské potřeby 

116/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

2 
25 

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

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

2 

25 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

2 

25 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

2 

25 

-
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Literatura 25 25 25 25 
Spotřební materiál (paměťové karty, náhradní baterie, apod.) 10 10 10 10 
Dokumentačnf pomůcky (nášivky, štítky apod.) 1 1 1 1 
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 63 63 63 63 

Komentář: 

Ochranné pomůcky - při dokumentaci historického textilu je nezbytné zachovávat ochranu zdraví (plfsně, 
špina, prach a jiné nečistoty většinou neznámého původu) . Dokumentační pomůcky - pl'i manipulaci 
jsou předměty je revidováno jejich označení a po dohodě se správci se provede aktuálnf označeni, napf. 
připevněním nášivky či jiným vhodným způsobem. Pro potřeby projektu bude nakoupena aktuální a 
komparační odborná literatura, převážně cizojazyčná Kancelářské potřeby budou použity pro potřeby běžné 
administrace projektu. Paměťové karty budou použity k rozšfřeni paměti příslušných zařízeni a předávání dat 
mezi členy řešitelských týmů , baterie do fotoaparátů apod. 

117/159 
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S clflkace - nákla 
Příjemce-koord inátor: 

2019 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Ochranné pomůcky (rukavice, roušky, dezinfekce apod.) 

Kancetáfské potreby 

Literatura 

Dokumentační pomůcky (nášivky, štítky apod.) 

Spotfební materiál (paměťové karty, tonery apod.) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

118/159 

Přihláška projektu 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

3 

10 

75 
2 

8 

98 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

3 

10 

75 
2 

8 

98 

Podle Smlouvy 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

3 

10 

75 
2 

8 

98 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

3 
10 

75 
2 

8 

98 
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Komentář: 

Ochranné pomůcky - při dokumentaci historického textilu je nezbytné zachovávat ochranu zdraví (plísně, 

špína, prach a j iné nečistoty většinou neznámého původu) . Dokumentační pomůcky - při manipulaci 
jsou předměty je revidováno jejich označení a po dohodě se správci se provede aktuální označen!, např. 
připevněním nášivky či jiným vhodným způsobem . Pro potreby projektu bude nakoupena aktuální a 
komparační odborná literatura, převážně cizojazyčná. Kancelái'ské potřeby budou použity pro potreby 
běžné administrace projektu. Paměťové karty budou použity k rozš ířen í paměti příslušných zařízeni a 
předáváni dat mezi členy řešitelských týmů , baterie do fotoaparátů apod. 

Příjemce č. 1: NPU 
2019 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Ochranné pomůcky (rukavice, roušky, dezinfekce apod.) 

Kancelářské potřeby 

119/ 159 

Náklady 
celkem (tis . 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

25 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

1 

25 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

1 
25 

Náklady z 
uče lových 
výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

1 
25 

-
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Literatura 25 25 25 25 
Spotrebni materiál (paměťové karty, náhradní baterie, apod.) 10 10 10 10 
Dokumentační pomůcky (nášivky, štítky apod.) 2 2 2 2 
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 63 63 63 63 

Komentář: 

Ochranné pomůcky - prí dokumentací historického textilu je nezbytné zachovávat ochranu zdrav! (plfsně, 

špina. prach a jiné nečistoty většinou neznámého původu). Dokumentační pomůcky - pi'i manipulaci 
jsou pfedměty je revidováno jejich označeni a po dohodě se správci se provede aktuální označení, napr. 
prípevněním nášivky či jiným vhodným způsobem. Pro potťeby projektu bude nakoupena aktuální a 
komparační odborná literatura, prevážně cizojazyčná. Kanceláfské potřeby budou použity pro potřeby 
běžné administrace projektu. Paměťové karty budou použity k rozšiřeni paměti prislušných zařízeni a 
předáváni dat mezí členy řešitelských týmů , baterie do fotoaparátů apod . . 

120/159 
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Příjemce-koordinátor: 

2020 

Specifikace a zdúvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdúvodněni položky 

Ochranné pomůcky (rukavice, roušky, dezinfekce apod.) 

Kancelářské potřeby 

Literatura 

Dokumentační pomůcky (nášivky, štítky apod.) 

Spotřební materiál (paměťové karty, náhradní baterie, apod.) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

121/159 

Přihláška projektu 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

3 
10 
75 

2 

10 

100 

Náklady z 
účelových 

výdajú MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajú MK 
(tis. Kč/r) 

o 

3 
10 
75 

2 

10 

100 

Podle Smlouvy 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

3 
10 
75 

2 

10 

100 

Náklady z 
účelových 

výdajú MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajú MK 
(tis. Kč/r) 

o 

3 
10 
75 

2 

10 

100 

-
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Komentář: 

Ochranné pomůcky - při dokumentaci historického textilu je nezbytné zachovávat ochranu zdrav! (plísně, 
špína, prach a jiné nečistoty většinou neznámého původu) . Dokumentačni pomůcky - při manipulaci 
jsou předměty je revidováno jejich označení a po dohodě se správci se provede aktuální označen i, např. 

připevněním nášivky či jiným vhodným způsobem. Pro potreby projektu bude nakoupena aktuálnl a 
komparační odborná literatura, převážně cizojazyčná. Kancelářské potřeby budou použity pro potřeby 
běžné administrace projektu. Paměťové karty budou použity k rozšířen i paměti příslušných zařízeni a 
předávání dat mezi členy řešitelských týmů, baterie do fotoaparátů apod. 

Příjemce č. 1: NPU 
2020 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vloženi dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Ochranné pomůcky (rukavice, roušky, dezinfekce apod.) 

Kancelářské potřeby 

122/159 

Náklady 
celkem (tis. 

KčJr) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

3 

25 

-

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. KčJr) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. KčJr) 

o 

3 

25 

Náklady 
celkem (tis. 

KčJr) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

KčJr) 

3 

25 

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

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

3 

25 

-
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Literatura 25 25 25 25 
Spotfební materiál (paměťové karty, náhradní baterie, apod.) 10 10 10 10 
Dokumentační pomůcky (nášivky, štítky apod.) 

Nemazat - slouží pro vloženi dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: -
63 63 63 63 

Komentář: 

Ochranné pomůcky - pfi dokumentaci historického textilu je nezbytné zachovávat ochranu zdraví (pllsně, 

špína, prach a jiné nečistoty většinou neznámého původu). Dokumentační pomůcky- pfi manipulaci 
jsou předměty je revidováno jejich označeni a po dohodě se správci se provede aktuální označení, např 
připevněn lm nášivky či jiným vhodným způsobem . Pro potreby projektu bude nakoupena aktuální a 
komparační odborná literatura. převážně cizojazyčná. Kancelářské potřeby budou použity pro potřeby 
běžné administrace projektu. Paměťové karty budou použity k rozšíření paměti příslušných zařízení a 
předávání dat mezi členy řešitelských týmů , baterie do fotoaparátů apod .. 

123/159 
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s 
Příjemce-koordinátor: 

2021 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Ochranné pomůcky (rukavice, roušky, dezinfekce apod.) 

Kancelářské potřeby 

Literatura 

Dokumentační pomůcky (nášivky, štítky apod.) 

Spotřební materiál (paměťové karty, náhradní baterie, apod.) 

Nemazat - sloužf pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

124/159 

Přihláška projektu 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

3 

10 
75 

2 

10 

100 

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

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

3 

10 
75 

2 

10 

100 

Podle Smlouvy 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

3 

10 
75 

2 

10 

100 

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

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

3 

10 
75 

2 
10 

100 



DG18P020VV035-rozpocet -Smlouva.xlsx - Cl; C2 - Př íloha č. 2 

Komentái: 
Ochranné pomůcky - při dokumentaci historického textilu je nezbytné zachovávat ochranu zdraví (plísně, 

špína, prach a jiné nečistoty většinou neznámého původu). Dokumentační pomůcky - při manipulaci 
jsou předměty je revidováno jejich označení a po dohodě se správci se provede aktuální označeni, např. 

připevněním nášivky či jiným vhodným způsobem. Pro potreby projektu bude nakoupena aktuální a 
komparační odborná literatura, převážně cizojazyčná . Kancelářské potreby budou použity pro potreby 
běžné administrace projektu. Paměťové karty budou použity k rozšíření paměti přislušných zařizení a 
předávání dat mezi členy řešitelských týmů. baterie do fotoaparátů apod. 

Příjemce č. 1: NPU 
2021 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších fádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentái: 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Ochranné pomůcky (rukavice, roušky, dezinfekce apod.) 

Kancelářské potřeby 

125/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

2 

25 

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

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

2 

25 

~ -, 

Náklady 
ce lkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

2 

25 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

2 

25 
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Literatura 15 15 15 15 
Spotřebni materiál (paměťové karty, náhradní baterie, apod.) 10 10 10 10 
Dokumentační pomůcky (nášivky, štítky apod.) 1 1 1 1 
Nemazat - slouží pro vložení dalších fádků (víz Manuál) 

Celkem: 53 53 53 53 

Komentář: 

Ochranné pomůcky - při dokumentaci historického textilu je nezbytné zachovávat ochranu zdrav! (plisně , 
špína, prach a jiné nečistoty většinou neznámého původu) . Dokumentační pomůcky - při manipulaci 
jsou předměty je revidováno jejich označeni a po dohodě se správci se provede aktuální označeni , např. 

připevněním nášivky či jiným vhodným způsobem . Pro potřeby projektu bude nakoupena aktuálni a 
komparační odborná literatura, pfevážně cizojazyčná . Kancelářské potřeby budou použity pro potřeby 
běžné administrace projektu. Paměťové karty budou použity k rozšlřeni paměti příslušných zařizení a 
předáváni dat mezi členy řešitelských týmů, baterie do fotoaparátů apod . . 

126/ 159 
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S ecifikace • nákla 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Ochranné pomůcky (rukavice, roušky, dezinfekce apod.) 

Kancelářské potřeby 

Literatura 

Dokumentační pomůcky (nášivky, štítky apod.) 

Spotřebni materiál (paměťové karty, náhradni baterie, apod.) 

Nemazat - slouží pro vloženi dalších fádků (viz Manuál) 

Celkem: 

127/159 

Přihláška projektu 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

3 
10 
75 

2 

10 

100 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

3 
10 
75 

2 

10 

100 

Podle Smlouvy 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

3 
10 
75 

2 

10 

100 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

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

o 

3 
10 
75 

2 

10 

100 
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Komentář: 

Ochranné pomůcky - při dokumentaci historického textilu je nezbytné zachovávat ochranu zdraví (plísně , 

špína, prach a jiné nečistoty většinou neznámého původu). Dokumentační pomůcky - při manipulaci 
jsou předměty je revidováno jejich označení a po dohodě se správci se provede aktuální označení , napf. 
připevněnlm nášivky či jiným vhodným způsobem . Pro potřeby projektu bude nakoupena aktuální a 
komparační odborná literatura, převážně cizojazyčná. Kancelářské potřeby budou použity pro potřeby 
běžné administrace projektu. Paměťové karty budou použity k rozšíření paměti příslušných zařízen í a 
předávání dat mezi členy řešitelských týmů , baterie do fotoaparátů apod. 

Příjemce č. 1: NPU 
2022 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Ochranné a dokumentačn í pomůcky (rukavice, roušky, dezinfekce, nášivky, štítky) 

Kancelářské potřeby 

128/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kčlr) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kčlr) 

2 
25 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kčlr) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

2 
25 

Náklady 
celkem (tis. 

Kčlr) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kčlr) 

2 
25 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kčlr) 

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

o 

2 
25 

-
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Literatura 15 15 15 15 
Spotřební materiál (paměťové karty, náhradni baterie, apod.) 10 10 10 10 
Dokumentační pomůcky (nášivky, štítky apod.) 1 1 1 1 
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 53 53 53 53 

Komentář: 

Ochranné pomůcky - při dokumentaci historického textilu je nezbytné zachovávat ochranu zdravi (pllsně , 

šplna, prach a j iné nečistoty většinou neznámého původu) . Dokumentačn í pomůcky - při manipulaci 
jsou předměty je revidováno jejich označení a po dohodě se správci se provede aktuální označení , např. 

připevněním nášivky či jiným vhodným způsobem . Pro potřeby projektu bude nakoupena aktuální a 
komparačn f odborná literatura, převážně cizojazyčná. Kancelářské potřeby budou použity pro potřeby 
běžné administrace projektu. Paměťové karty budou použity k rozš ířen í paměti příslušných zafízení a 
předávání dat mezí členy řešitelských týmů , baterie do fotoaparátů apod. 

129/159 
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S cifikace - nákla 

Tuzemské cestovné včetně PHM 

Zahraniční cestovné včetně PHM 

Příjemce-koordinátor: 

2018 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouži pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

V roce 2018 jsou plánovány cesty do oblasti zlínského, olomouckého, středočeského a severočeského kraje 
za účel návštěvy depozitárů objektů , spravovaných NPÚ (napr. Kroměříž, Konopiště, Hořovice , Zieby, 
Frýdlant a další). Cesty se uskutečni převážně autem a je tedy plánován nákup pohonných hmot. Důvodem 
je skutečnost, že na práci s textilem v terénu je třeba množstvl ochranných a jiných pomůcek, které je treba 
brát vždy s sebou, což v důsledku neumožr"luje většinou použlvat hromadnou dopravu. Budou zároven pro 
komparaci navštíveny v daných krajích kostely v obcích, které mají souvstažnost k památkově chráněnýcm 
hradům a zámkům jako např. součástí někdejšího panství. Cesty lze místopisně podrobně naplánovat až po 
provedení archivnlch rešerších, planovaných do prvních měsíců řešeni projektu. Dále jsou plánovaný 
badatelské cesty do zahraničí (Rakousko - např. Vfder"l: Institut fůr Kunstgeschichte Universitat Wien, 
Osterreichische Nationalbibliothek, Wagenburg; Polsko - např. Národní muzeum Wroclaw, Slovensko - např. 
Bratislava - Štátný archiv, Košice - Východoslovenské muzeum ap.; Itálie a Vatikán - ť{fm : Vatikánská muzea 
a diecézni muzea římských bazilik sv. Petra asv. Pavla za hradbami a další). Účelem zahraničních cest je 
návštěva archivů, knihoven a muzeí disponujících komparačním materiálem. Důvodem zahraničních cest 
jsou historické vazby a kontakty našich a uvedených zemí ve věci importů , exportů a výroby historického 
textilu . Náklady na cestovné byly vypočteny podle metodického pokynu kvestora UP B3-12/1-MPK-Cestovni 
náhrady, Dodatek č.4 B3-15/7-MPK. 

130/159 

Přihláška projektu 

Náklady Náklady z 

celkem (tis. 
účelových 

Kč/r) 
výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

25 25 

60 60 

85 85 

Podle Smlouvy 

Náklady Náklady z 

celkem (tis. účelovych 

Kč/r) 
výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

25 25 

60 60 

85 85 
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Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Tuzemské cestovné včetně PHM 

Příjemce č. 1: NPÚ 
2018 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalšfch řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

131/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

80 

80 

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

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

o 

80 

80 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

80 

80 

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

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

80 

80 
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Komentáf: 
V roce 2018 jsou plánovány cesty do objektů ve správě Národního památkového ústavu - UPS Kroměffž 

(např. Kroměřiž, Olomouc, Losiny a jiné) , UPS Praha (Konpiště, Hofovice, Žleby aj.), UPS Sychrov (Sychrov, 
Frýdlant aj .). Plánovány jsou cesty autem a je plánován nákup pohonných hmot. Na práci s textilem v terénu 
je třeba množství ochranných a jiných pomůcek , které je třeba brát vždy s sebou. Kromě zmíněných objektů 
je v plánu komparační návštěva kostelů v obcfch, kde jsou tyto památky. Jde především o dokumentačnf 
cesty, které zahrnuji návštěvy jednotlivých objektů NPÚ, pfípadně dalších souvisejfcích církevních objektů. 
Na cesty se bude vyjíždet ve skupinkách minimálně dvoučlenných , nejčastěji tři až čtyřčlenných. Důvodem 
je, že manipulace s textílními památkami je náročná (nejenom fyzicky). Nejlépe je, když jedna (nebo dvě) 
osoba manipuluje s památkovými předměty. To znamená, že skládá, rozkládá a jinak pi'ipravuje textilie na 
podložku ležicf na zemi, druhým členem je fotograf, třetím měřič (měří standardní rozměry předmětu, dále 
raport vzoru, stavovou šířku , dostavu tkaniny, výšku vyšitého vzoru - tento člověk, měří na zemi míry v 
rozmezí několika metrů až po milimetrové rozměry detailů , o určování mikroskopem nemluvě) a určovatel 
materiálu způsobu zpracování textile, apod, čtvrtým členem je potom zapisovatel. Protože tyto předměty jsou 
mimořádně prašné a ohrožující zdraví dokumentátorů , je třeba, a to i z památkového hlediska, manipulovat s 
předměty co nejopatrněji. Proto jeden ze členů týmu předměty stranou připravuje a dalšf chrání fotoapatát, 
který má zároveň v pohotovosti, apod. Dokumentaci je nutné provést pokud možno v jednom časovém 
období a tak se pfedpokládá trvání cest na dobu 2 až 3 pracovních dnů. Do nákladů na cestovné je proto 
plánováno i ubytováni. Zahraniční cestovné není na první rok řešení projektu rozpočtováno. 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouži pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Nákiady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 
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s 

Tuzemské cestovné včetně PHM 

Zahraniční cestovné včetně PHM 

Příjemce-koordinátor: 

2019 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Prostředky na tuzemské cestovné jsou požadovány ve výši 35 tis. Kč, na zahraniční ve výši 80 tis. Kč. 

Účel a místo cest bude specifikováno v periodícé průběžné zprávě za rok 2018. 

133/159 

Přihláška projektu 

Náklady 
Náklady z 

celkem (tis. 
účelových 

Kč/r) 
výdajů MK 
(tis. Kč/r} 

35 35 
80 80 

115 115 

Podle Smlouvy 

Náklady 
Náklady z 

celkem (tis. 
účelových 

Kč/r) 
výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

35 35 
80 80 

115 115 
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Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentáf: 

Tuzemské cestovné včetně PHM 

Zahraniční cestovné včetně PHM 

Příjemce č. 1: NPU 
2019 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

134/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (1is. 

Kč/r) 

80 
80 

160 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

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

o 

80 
80 

160 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

80 
80 

160 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
tis. Kč/r) 

o 

80 
80 

160 
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Komentář: 

Prostredky na tuzemské cestovné jsou požadovány ve výši 80 tis. Kč, na zahraniční ve výši 80 tis. Kč. 

Účel a mlsto cest bude specifikováno v periodicé průběžné zprávě za rok 2018. 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouži pro vloženi dalších fádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

135/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

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

o 
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Tuzemské cestovné včetně PHM 

Zahraniční cestovné včetně PHM 

Příjemce-koordinátor: 

2020 

Specifikace a zdůvodněn i položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších fádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Prostfedky na tuzemské cestovné jsou požadovány ve výši 35 tis. Kč, na zahraničn í ve výši 80 tis. Kč. 
Účel a místo cest bude specifikováno v periodicé průběžné zprávě za rok 2019. 

136/159 

Přihláška projektu 

Náklady 
Náklady z 

celkem (tis. 
účelových 
výdajů MK 

Kč/r) 
(tis. Kč/r) 

35 35 

80 80 

115 115 

Podle Smlouvy 

Náklady 
Náklady z 

celkem (tis. 
účelových 

výdajů MK 
Kč/r) 

(tis. Kč/r) 

35 35 

80 80 

115 115 
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Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Tuzemské cestovné včetně PHM 

Zahranični cestovné včetně PHM 

Příjemce č. 1: NPU 
2020 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

137/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

80 

80 

160 

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

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

80 

80 

160 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

80 

80 

160 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

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

o 

80 

80 

160 
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Komentář: 

Prostředky na tuzemské cestovné jsou požadovány ve výši 80 tis. Kč, na zahraniční ve výši 80 tis. Kč. 

Účel a mlsto cest bude specifikováno v periodicé průběžné zprávě za rok 2019. 

Specifikace a zduvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

138/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

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

o 



-
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Přihláška projektu Podle Smlouvy 

S cifikace - nákla 

Tuzemské cestovné včetně PHM 

Zahraniční cestovné včetně PHM 

Příjemce-koordinátor: 

2021 

Specifikace a zdůvodněn í položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Prostfedky na tuzemské cestovné jsou požadovány ve výši 35 tis. Kč, na zahraniční ve výši 80 tis. Kč. 

Účel a místo cest bude specifikováno v periodicé průběžné zprávě za rok 2020. 

139/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

35 

80 

115 

Náklady z 
Náklady 

Náklady z 
účelových 

celkem (tis. 
účelových 

výdajů MK 
Kč/r) 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

35 35 35 

80 80 80 

115 115 115 
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Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - sloužf pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Tuzemské cestovné včetně PHM 

Zahraniční cestovné včetně PHM 

Příjemce č. 1: NPU 
2021 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

140/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

80 

80 

160 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

80 

80 

160 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

80 

80 

160 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

80 

80 

160 
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Komentář: 

Prostfedky na tuzemské cestovné jsou požadovány ve výši 80 tis. Kč, na zahraniční ve výši 80 tis. Kč. 
Účel a místo cest bude specifikováno v periodicé průběžné zprávě za rok 2020. 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

141/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

, 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 



DG18P020W035-rozpocet-Smlouva.xlsx - C3; C4 - Příloha č. 2 

s 

Tuzemské cestovné včetně PHM 

Zahraniční cestovné včetně PHM 

Příjemce-koordinátor: 

2022 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Prostfedky na tuzemské cestovné jsou požadovány ve výši 35 tis. Kč, na zahraniční ve výši 80 tis. Kč. 
Účel a mlsto cest bude specifikováno v periodicé průběžné zprávě za rok 2021 . 

142/159 

Přihláška projektu 

Náklady 
Náklady z 

celkem (tis. 
účelových 

Kčlr) 
výdajů MK 
(tis. Kčlr) 

35 35 

80 80 

115 115 

Podle Smlouvy 

Náklady 
Náklady z 

celkem (tis. 
účelových 

Kč/r) 
výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

35 35 

80 80 

115 115 
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Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Tuzemské cestovné včetně PHM 

Zahraniční cestovné včetně PHM 

Příjemce č. 1: NPU 
2022 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

143/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kčlr) 

80 
80 

160 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kčlr) 

o 

80 
80 

160 

Náklady 
celkem (tis. 

Kčlr) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

80 
80 

160 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

Náklady z 
účelových 

výdaju MK 
(tis. Kč/r) 

o 

80 
80 

160 



DG18P020W035-rozpocet-Smlouva.xlsx - C3; C4 - Příloha č. 2 

Komentář: 

Prostředky na tuzemské cestovné jsou požadovány ve výši 80 tis. Kč, na zahraniční ve výši 80 tis. Kč. 
Účel a místo cest bude specifikováno v periodicé průběžné zprávě za rok 2021 . 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších fádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

144/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kčlr) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 
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Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

145/159 

Varianta 
(a/b) 

Přihláška projektu 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Podle Smlouvy 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tís. Kč/r) 

"'I 

o 
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Specifikace a zdůvodněni položky 

režijní náklady dle metodiky full cost 

Nemazat - slouži pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Režijní náklady vypočítány metodiky full cost na UP s dodržením v zadávací dokumentaci 
uvedené ' še 8 % nákladů ro·ektu. 

Preklady 

Redakční práce 

Příjemce č. 1: NPU 
2018 

SJ)ecifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

146/159 

b 

b 

Varianta 
(alb) 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

98 

98 

Náklady 
celkem (tís. 

Kč/r) 

20 

10 

30 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

98 

98 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

20 

10 

30 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

98 

98 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

20 

10 

30 

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

98 

98 

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

20 

10 

30 

-
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Komentář: 

Překlady specializované literatury do češtiny . Vzhledem k unikátnosti některých textilních 
materiálů v NPÚ mobiliárních fondech je třeba představit výsledky na mezinárodním fóru 
a proto jsou nárokovány i prostředky na překlady do angl.V rámci projektu NAKI budou 
badatelé usilovat o vydání publikací v impaktovaných periodikách. 
V souvislosti s tím jsou nárokovány prostředky na běžné redaktorské, např. korektorské 
aj. práce, korektury apod. 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

147/ 159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

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

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

-

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 
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konferenční poplatky 

cizojazyčné překlady 

S ifikace • nékla 
Příjemce-koordinátor: 

2019 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších fádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Prostředky na konferenční poplatky jsou jedinečné, protože jsou stanoveny 
pořadateli konkrétní oborové konference a stanoví je podmínky pozvánky. Poplatky 
jsou rozpočtovány na 3 osoby. Prostředky na cizojazyčné překlady budou 
vynaloženy na překlady oborové literatury. 

Varianta 
(alb) 

a 

b 

148/159 

Přihláška projektu 

Náklady 
Náklady z 
účelových 

celkem (tis. 
výdajů MK 

Kč/r) (tis. Kč/r) 
15 15 
15 15 

30 30 

Podle Smlouvy 

Náklady 
Náklady z 
účelových 

celkem (tis. 
výdajů MK 

Kč/r) 
(tis. Kč/r) 

15 15 
15 15 

30 30 
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Specifikace a zdůvodnění položky 

režijní náklady dle metodiky full cost 

Nemazat - slouží pro vloženi dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Režijní náklady vypočítány dle metodiky full cost na UP. 

Překlady 

Redakční práce 

3 osoby konference 

Příjemce č. 1: NPU 
2019 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Varianta 
(a/b) 

b 
b 
a 

149/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

102 

102 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

20 
10 

3 

33 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

102 

102 

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

20 
10 

3 

33 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

102 

102 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

20 
10 

3 

33 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

102 

102 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

20 
10 

3 

33 



r 
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Komentář: 

Pfeklady specializované literatury do češtiny. Vzhledem k unikátnosti některých 
textilních materiálů v NPÚ mobiliárních fondech je tfeba představit výsledky na 
mezinárodním fóru a proto jsou nárokovány i prostredky na pfeklady do angl.V 
rámci projektu NAKI budou badatelé usilovat o vydání publikací v impaktovaných 
periodikách. V souvislosti s tím jsou nárokovány prostředky na běžné redaktorské 
práce, korektury apod. Prostředky na konferenční poplatky jsou jedinečné, protože 
jsou stanoveny pořadateli konkrétní oborové konference a stanovf je podmínky 
pozvánky. Poplatky jsou rozpočtovány na 3 osoby. 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

150/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

„ 
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s 
Příjemce-koordinátor: 

2020 

Specifikace a zdůvodněn í položky 

edični náklady metodika 

ediční náklady katalog 

cizojazyčné překlady 

konferenční poplatky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Prostředky jsou nárokovány na zajištění edičn ích prací (pfedtisková úprava, tisk) 
jednoho kritického katalogu k výstavě a jedné metodiky, které jsou plánovány jako 
výsledky aplikovaného výzkumu pro rok 2020. Prostředky byly vypočítány na 
základě provedené předkalkulace (katalog - formát A4, pevná vazba, barevný tisk, 
křída , cca 250 stran; metodika - formát A5, měkká vazba, barevný tisk, křída, cca 
360 stran), která je doložena provedenými poptávkami. Dále jsou nárokovány 
prostředky na cizojazyčné překlady oborové literatury a recenzi v angl. jazyce. 
Prostředky na konferenčn l poplatky jsou jedinečné , protože jsou stanoveny 
pořadatel i konkrétní oborové konference a stanov! je podminky pozvánky. 
Konferenčn í poplatky jsou rozpočtovány na 3 osoby. 

Varianta 
(a/b) 

b 

b 

b 

a 

151/159 

Přihláška projektu 

Náklady 
Náklady z 

celkem (tis. 
účelových 
výdajů MK 

Kč/r) 
(tis. Kč/r) 

146 146 

231 231 

20 20 

20 20 

417 417 

.., 

Podle Smlouvy 

Náklady 
Náklady z 

celkem (tis. 
účelových 
výdajů MK 

Kč/r) 
(tis. Kč/r) 

146 146 

231 231 

20 20 

20 20 

417 41 7 
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Specifikace a zdůvodněni položky 

režijní náklady dle metodiky full cost 

Nemazat - slouží pro vloženi dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Režijni náklady vypočítány dle metodiky full cost na UP. 

Příjemce č. 1: NPU 
2020 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Překlady 

Redakčni práce 

3 osoby konference 

3 osoby konference NESAT 

Nemazat - slouží pro vložení dalších fádků (viz Manuál) 

Celkem: 

-

Varianta 
(alb) 

b 

b 

a 
a 

152/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

107 

107 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

20 
10 

3 

8 

41 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

107 

107 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

20 
10 

3 

8 

41 

-

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

107 

107 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

20 
10 

3 

8 

41 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

107 

107 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

20 
10 

3 

8 

41 
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Komentář: 

Překlady specializované literatury do češtiny. Vzhledem k unikátnosti některých 
textilních materiálů v NPÚ mobiliárních fondech je třeba představit výsledky na 
mezinárodním fóru a proto jsou nárokovány i prostředky na překlady do angl.V 
rámci projektu NAKI budou badatelé usilovat o vydání publikací v impaktovaných 
periodikách. V souvislosti s tím jsou nárokovány prostředky na běžné redaktorské 
práce, korektury apod. Prostředky na konferenčni poplatky jsou jedinečné, protože 
jsou stanoveny pořadateli konkrétní oborové konference a stanoví je podmínky 
pozvánky. Poplatky jsou rozpočtovány na 2x 3 osoby a na 2 konference (1 x 
NESAT . 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

153/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

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

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

... -

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

o 
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Příjemce-koordinátor: UPOL 
2021 

Specifikace a zdůvodnění položky 

ediční náklady prrloha metodiky 

ediční náklady metodika 

ediční náklady katalog 

cizojazyčné překlady 

konferenční poplatky 
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Prostfedky jsou nárokovány na zajištění přípravy pfedtiskové úpravy a tisk jednoho 
kritického katalogu k výstavě a jedné metodiky, které jsou plánovány jako výsledky 
aplikovaného výzkumu pro rok 2021 . Prostředky byly vypočítány na základě 
provedené předkalkulace (katalog - formát A4, pevná vazba, barevný tisk. křída , 

cca 250 stran; metodika+příloha - formát A5, měkká vazba, barevný tisk, křída, cca 
420 stran), která je doložena provedenými poptávkami. Prostředky jsou zárover"í 
nárokovány na úhradu konferenčních poplatků dle aktuálních pozvánek a úhradu 
pfekladů odborných textů k publikováni. Konferenční poplatky jsou jedinečné, 

protože jsou stanoveny pořadateli konkrétní oborové konference a stanoví je 
podmínky pozvánky. Konferenční poplatky jsou rozpočtovány na 3 osoby. 

Varianta 
(alb) 

b 

b 

b 

b 

a 

154/159 

Přihláška projektu 

Náklady 
Náklady z 
účelových 

celkem (tis. 
výdajů MK 

Kč/r) (tis. Kč/r) 
169 169 

146 146 

231 231 

20 20 

15 15 

581 581 

Podle Smlouvy 

Náklady 
Náklady z 
účelových 

celkem (tis. 
výdajů MK 

Kč/r) 
(tis. Kč/r) 

169 169 

146 146 

231 231 

20 20 

15 15 

581 581 

-- -



DG18P020VV035-rozpocet-Smlouva.xlsx - O; E - Příloha č. 2 

Specifikace a zdůvodnění položky 

režijní náklady dle metodiky full cost 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Režijní náklady vypočítány dle metodiky full cost na UP. 

Překlady 

Redakční práce 

3 osoby konference 

Příjemce č. 1: NPU 
2021 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Varianta 
(a/b) 

b 

b 

a 

155/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

107 

107 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

20 

10 

3 

33 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

107 

107 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

20 

10 

3 

33 

-

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

107 

107 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

20 

10 

3 

33 

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

107 

107 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

20 

10 

3 

33 
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Komentář: 

Překlady specializované literatury do češtiny. Vzhledem k unikátnosti některých 
textilních materiálu v NPÚ mobiliárních fondech je třeba představit výsledky na 
mezinárodním fóru a proto jsou nárokovány i prostředky na překlady do angl.V 
rámci projektu NAKI budou badatelé usilovat o vydání publikací v impaktovaných 
periodikách. V souvislosti s tím jsou nárokovány prostředky na běžné redaktorské 
práce, korektury apod. Prostředky na konferenční poplatky jsou jedinečné , protože 
jsou stanoveny pořadateli konkrétní oborové konference a stanoví je podmínky 
pozvánky. Poplatky jsou rozpočtovány na 3 osoby. 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších fádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

156/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

'IYdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

'IYdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 
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s 

konferenční poplatky 

cizojazyčné překlady 

Příjemce-koordinátor: 

2022 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších fádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Prostředky jsou nárokovány na úhradu konferenčních poplatků dle aktuálních 
pozvánek a úhradu překladů odborných textů k publikování. Konferenční poplatky 
jsou jedinečné, protože jsou stanoveny pořadateli konkrétní oborové konference a 
stanoví je podmínky pozvánky. Konferenční poplatky jsou rozpočtovány na 3 
osoby. 

Varianta 
(a/b) 

a 

b 

157/159 

Přihláška projektu 

Náklady 
Náklady z 

celkem (tis. 
účelových 

výdajů MK 
Kč/r) (tis. Kč/r) 

10 10 

20 20 

30 30 

Podle Smlouvy 

Náklady 
Náklady z 

celkem (tis. 
účelových 

výdajů MK 
Kč/r) (tis. Kč/r) 

10 10 

20 20 

30 30 
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Specifikace a zdůvodnění položky 

režijní náklady dle metodiky full cost 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Režijni náklady vypočítány dle metodiky full cost na UP. 

Překlady 

Redakční práce 

3 osoby konference 

Příjemce č. 1: NPU 
2022 

Specifikace a zdůvodnění položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Varianta 
(alb) 

b 

b 

a 

158/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

107 

107 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

20 
10 

3 

33 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kčlr) 

107 

107 

Náklady z 
účelových 

výdaju MK 
(tis. Kč/r) 

20 
10 

3 

33 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

107 

107 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

20 
10 

3 

33 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

107 

107 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

20 
10 

3 

33 

-
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Komentář: 

Překlady specializované literatury do češtiny. Vzhledem k unikátnosti některých 
textilních materiálů v NPÚ mobiliárních fondech je tfeba pfedstavit výsledky na 
mezinárodním fóru a proto jsou nárokovány i prostředky na překlady do angl.V 
rámci projektu NAKI budou badatelé usilovat o vydání publikací v impaktovaných 
periodikách. V souvislosti s tím jsou nárokovány prostředky na běžné redaktorské 
práce, korektury apod Prostředky na konferenční poplatky jsou jedinečné, protože 
jsou stanoveny pořadateli konkrétní oborové konference a stanoví je podmínky 
pozvánky. Poplatky jsou rozpočtovány na 3 osoby. 

Specifikace a zdůvodněni položky 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

159/159 

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

--

Náklady 
celkem (tis. 

Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 



PhDr. Ilja Šmíd 
ministr kultury 

I llllllíl 111111111 illll li 1~11111111111íll11~111 ~11111111111111 
MKCRXíllíllBXEFD 

V Praze dne Cf, 01.2018 
Č.j. : MK 79062/2017 OVV 
Vyřizuje: 

Pověření ředitelky Odboru výzkumu a vývoje podpisovou pravomocí 
k písemnostem Ministerstva kultury v oblasti podpory výzkumu a vývoje 

V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 Aprobačního řádu Ministerstva kultury (MK) č. j. 
17225/2004, ve znění pozdějších změn, ministr kultury schvaluje písemnosti ve věcech, v nichž 
mu přísluší schvalování písemností podle právruch předpisů. Dle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o 
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o zmene 
některých souvisejících zákonů (zákon) MK jako poskytovatel uzavírá s příjemcem účelové 
podpory na programový projekt smlouvu nebo vydává rozhodnutí podle rozpočtových pravidel 
o poskytnutí účelové podpory na programový projekt či vydává rozhodnutí o poskytnutí 
institucionálru podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací zřizovaných 
MK. Pro přijímání návrhů projektů dle § 21 odst. 1 zákona poskytovatel jmenuje Komisi pro 
přijímáill návrhů projektů. 

V souladu s ustanoverurn § 3 odst. 3 Aprobačního řádu MK pověřuji výkonem 
podpisové pravomoci k písemnostem, které MK vydává či uzavírá dl.e výše uvedeného 
odstavce, ředitelku Odboru výzkumu a vývoje MK. 

Jedná se o tyto písemnosti: 

l. Smlouva o poskytnutí účelové podpory programového projektu dle § 9 odst. l - 4 
zákona pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 
národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), včetně dodatků smlouvy. 

2. Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory programového projektu dle § 9 odst. 5 zákona 
pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a 
kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI H). 

3. Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje 
výzkumné organizace na základě zhodnocení jf dosažených výsledků. 

4. Jmenovací 
zákona. 

Ing. Martina Dvořáková 
ředitelka Odboru výzkumu a vývoje 
Ministerstvo kultury 

§ 21 odst. I 




