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Celkový rozpočet projektu ver. K4 - celkové náklady projektu za celou doburešení 
součet rozoočtů Dříiemce-koordinátora a Dříiemců v iednotlivých letech 

DG18P020W017 

Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

Řešitel příjemce-koordinátora (GP) 

příjemce-koordinátora a příjemců projektu SU; VŠ8-TUO; ÚGN; UPOL 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 

K4 

Řádek Druh nákladu nebo výdaje 
Změna 

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

A 1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 9 862 9 862 9 862 9 862 o 
A2 I Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 2 121 2 121 2 121 2 121 o 
A3 !Autorské honoráře o o o o o 
A4 !Stipendia studentů 565 565 565 565 o 
A5 I Povinné zákonné odvody 3 981 3 981 3 981 3 981 o 
A6 IFKSP 196 196 196 196 o 
A I Osobní náklady 16 725 16 725 16 725 16 725 o 
81 I Náklady na pořízeni dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 I Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 I Náklady na pořízení drobného hmotného majetku 138 138 138 138 o 
84 I Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku 785 785 785 785 o 

I o 
C1 IPi'imé neinv. náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 IPnmé neivestiční náklady- materiál 375 375 375 375 o 
C3 I Přímé neinvestiční náklady - cestovní náhrady 532 532 532 532 o 
C4 I Přímé neinvestiční náklady - zveřejňování výsledků o o o o o 

o -o -o -o -o -o 
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Celkový rozpočet projektu ver. K4 - rok 2018 

Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

u SU; VŠ8-TUO; ÚGN; UPOL 

Řádek I Druh nákladu nebo výdaje 
Přihláška projektu Podle Smlouvy 

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

tis. Kč . a·ů MK v tis. Kč tis. Kč 'da'ů MK v tis. Kč 

A 1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 1 562 1 562 1 562 1 562 o 
A2. I Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 237 237 237 237 o 
A3 I Autorské honoráře o o o o o 
A4 I Stipendia studentů 85 85 85 85 o 
A5 I Povinné zákonné odvody 595 595 595 595 o 
A6 IFKSP 30 30 30 30 o 
A I Osobní náklady 2 509 2 509 2 509 2 509 o 
81 I Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 I Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 (Náklady na pořízení drobného hmotného majetku 138 138 138 138 o 
84 I Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku 785 785 785 785 o 

o 
C1 I Přímé neinv. náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 I Přímé neivestiční náklady- materiál 55 55 55 55 o 
C3 IPřímé neinvestiční náklady- cestovní náhrady 84 84 84 84 o 
C4 I Přímé neinvestiční náklady- zveřejňování výsledků o o o o o 

o -o -o -o -o -o 

Celkový rozpočet projektu ver. K4 - rok 2019 
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Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

Řešitel příjemce-koordinátora (GP) 

in· SU; VS8-TUO; ÚGN; UPOL 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Řádek I Druh nákladu nebo výdaje Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových 

tis. Kč . da'ů MK v tis. Kč tis. Kč . da'ů MK v tis. Kč 

A 1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 2 075 2 075 2 075 2 075 

A2 I Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 555 555 555 555 

A3 I Autorské honoráře o o o o 
A4 I Stipendia studentů 120 120 120 120 

A5 I Povinné zákonné odvody 875 875 875 875 

A6 IFKSP 43 43 43 43 

A I Osobní náklady 3 668 3 668 3 668 3 668 

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

C1 I Přímé neinv. náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o 
C2 I Pi'ímé neivestiční náklady - materiál 80 80 80 80 

C3 I Přímé neinvestiční náklady- cestovní náhrady 112 112 112 112 

C4 I Přímé neinvestiční náklady - zveřejňování výsledků o o o o 

Celkový rozpočet projektu ver. K4 - rok 2020 
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DG18P020VV017-rozpocet-Smlouva .xlsx - Celkem - Příloha č. 2 

Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

Řešitel příjemce-koordinátora (GP) 

Zkratka příjemce- SU; VŠ8-TUO; ÚGN; UPOL 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Řádek I Druh nákladu nebo výdaje Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových 

tis. Kč 'da'ů MK v tis. Kč tis. Kč . da"ů MK v tis. Kč 

A 1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 2 075 2 075 2 075 2 075 

A2 IOstatni osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 555 555 555 555 

A3 !Autorské honoráře o o o o 
A4 I Stipendia studentů 120 120 120 120 

A5 I Povinné zákonné odvody 875 875 875 875 

A6 IFKSP 43 43 43 43 

A !Osobní náklady 3 668 3 668 3 668 3 668 

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

C1 I Přímé neinv. náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o 
C2 I Přímé neivestiční náklady- materiál 80 80 80 80 

C3 I Přímé neinvestiční náklady- cestovní náhrady 112 112 112 112 

C4 I Pfimé neinvestiční náklady - zveřejňování výsledků o o o o 
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výdajů MK 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



....--.--• ---• •-~, ''"'"-I'"'-~- ~ -• ••• --•._..,..,.,_,,..,. -- • n-11 1 • ,,,_,,_ '-' • -. 

Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

Řešitel příjemce-koordinátora (GP) 

Zkratka příjemce-koordinátora a příjemců projektu SU; VS8-TUO; ÚGN; UPOL 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Řádekl Druh nákladu nebo výdaje Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových 

tis. Kč 'da"ů MK v tis. Kč tis. Kč 'da"ů MK v tis. Kč 

A 1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 2 075 2 075 2 075 2 075 

A2 I Ostatní osobní náklady (OPP, DPC) bez zákonných odvodů 387 387 387 387 

A3 !Autorské honoráře o o o o 
A4 I Stipendia studentů 120 120 120 120 

A5 I Povinné zákonné odvody 818 818 818 818 

A6 IFKSP 40 40 40 40 

A I Osobní náklady 3440 3 440 3 440 3 440 

81 I Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o 
82 I Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o 
83 I Náklady na pořizení drobného hmotného majetku o o o o 
84 I Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku o o o o 

C1 I Přímé neinv. náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o 
C2 I Přímé neivestiční náklady - materiál 80 80 80 80 

C3 I Přímé neinvestiční náklady- cestovní náhrady 112 112 112 112 

C4 I Přímé neinvestiční náklady- zveřejňování výsledků o o o o 
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DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx - Celkem - Příloha č. 2 

Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

Řešitel příjemce-koordinátora (GP) 

Zkratka příjemce-k, SU; VŠ8-TUO; ÚGN; UPOL 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 

Náklady celkem (v I Náklady z účelových 
tis. Kč) wdaiů MK (v tis. Kč 

Náklady celkem (v I Náklady z účelových 
tis. Kč) wdaiů MK (v tis. Kč 

Řádek I Druh nákladu nebo výdaje 

A1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 2 0751 2 075 2 0751 2 075 

A2 I Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 387 387 387 387 

A3 !Autorské honoráře o o o o 
A4 I Stipendia studentů 120 120 120 120 

A5 I Povinné zákonné odvody 818 818 818 818 

A6 IFKSP 40 40 40 40 

A !Osobní náklady 3 440 3 440 3 440 3 440 

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

C1 I Přímé neinv. náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o 
C2 IPi'ímé neivestiční náklady- materiál 80 80 80 80 

C3 I Přímé neinvestiční náklady- cestovní náhrady 112 112 112 112 
C4 IPi'ímé neinvestiční náklady- zveřejňováni výsledků o o o o 
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Rozpočet projektu ver. K4 - celkové náklady Příjemce-koordinátora DG18P020W017 K4 

Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

'ekt su 
Přihláška projektu Podle Smlouvy 

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

tis. Kč) yýdaiů MK (v tis. Kč) tis. Kč) yýdaiů MK (v tis. Kč) 

Řádek I Druh nákladu nebo výdaje 

A 1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 4 047 4 047 4 047 4 047 o 
A2 I Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů 1 494 1 494 1 494 1 494 o 
A3 !Autorské honoráře o o o o o 
A4 I Stipendia studentů 285 285 285 285 o 
A5 I Povinné zákonné odvody 1 886 1 886 1 886 1 886 o 
A6 IFKSP 114 114 114 114 o 
A !Osobní náklady 7 826 7 826 7 826 7 826 o 
81 I Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 I Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 I Náklady na pořízení drobného hmotného majetku 78 78 78 78 o 
84 I Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku 743 743 743 743 o 

o -
C1 IPfimé neinv. náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 I Přímé neívestiční náklady - materiál 136 136 136 136 o 
C3 I Přímé neinvestiční náklady- cestovní náhrady 190 190 190 190 o 
C4 IPfimé neinvestiční náklady- zveřejňování výsledků o o o o o 

o -o -o -o -o -o 

Rozpočet projektu ver K4 - Příjemce Koordinátor - rok 2018 
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DG18P020VV017-rozpocet-Smlouva.xlsx - Př.-koo - Příloha č. 2 

Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

u su 
Přihláška projektu Podle Smlouvy 

Řádek I Druh nákladu nebo výdaje Náklady celkem (v I l\láklady z účelových 
tis. Kč) wdaiů MK (v tis. Kč 

Náklady celkem (v I Náklady z účelových 
tis. Kč) wdaiů MK (v tis. Kč 

A 1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 6391 639 6391 639 

A2 I Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 138 138 138 138 

A3 !Autorské honoráře o o o o 
A4 I Stipendia studentů 45 45 45 45 

A5 I Povinné zákonné odvody 264 264 264 264 

A6 IFKSP 16 16 16 16 

A !Osobní náklady 1 102 1 102 1 102 1 102 

81 I Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o 
82 I Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o 
83 I Náklady na pořízení drobného hmotného majetku 78 78 78 78 

84 I Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku 743 743 743 743 

C1 I Přímé neinv. náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o 
C2 I Přímé neivestiční náklady - materiál 16 16 16 16 

C3 I Přímé neinvestiční náklady- cestovní náhrady 30 30 30 30 
C4 IPrímé neinvestiční náklady- zveřejňování výsledků o o o o 

Rozpočet projektu ver K4 - Příjemce Koordinátor- rok 2019 
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Změna 

výdajů MK 
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Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

P) 

roiekt su 
Přihláška projektu Podle Smlouvy 

Náklady celkem (v I Náklady z účelových 
tis. Kč) wdaiů MK (v tis. Kč 

Naklacfy celkem (v I Náklady z účelových 
tis. Kč) wdaiů MK (v tis. Kč 

Řádek I Druh nákladu nebo výdaje 

A 1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 8521 852 8521 852 

A2 I Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 423 423 423 423 

A3 I Autorské honoráře o o o o 
A4 I Stipendia studentů 60 60 60 60 

AS I Povinné zákonné odvody 434 434 434 434 

A6 IFKSP 26 26 26 26 

A I Osobní náklady 1 795 1 795 1 795 1 795 

81 I Náklady na pořizení dlouhodobého hmotného majetku o o o o 
82 I Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o 
83 I Náklady na pořízení drobného hmotného majetku o o o o 
84 I Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku o o o o 

C1 I Primě neinv. náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o 
C2 I Přímé neivestiční náklady - materiál 30 30 30 30 

C3 IPřimé neinvestiční náklady - cestovní náhrady 40 40 40 40 

C4 IPfímé neinvestiční náklady- zveřejňování výsledků o o o o 

Rozpočet projektu ver K4 - Příjemce Koordinátor - rok 2020 
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výdajů MK 
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DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx - Př.-koo - Příloha č. 2 

Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

su 
Přihláška projektu Podle Smlouvy 

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

tis. Kč) . da"ů MK v tis. Kč tis. Kč • da·ů MK v tis. Kč 

Řádek I Druh nákladu nebo výdaje 

A1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 852 852 852 852 o 
A2 I Ostatní osobni náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů 423 423 423 423 o 
A3 !Autorské honoráře o o o o o 
A4 I Stipendia studentů 60 60 60 60 o 
A5 l Povinné zákonné odvody 434 434 434 434 o 
A6 IFKSP 26 26 26 26 o 
A lOsobní náklady 1 795 1 795 1 795 1 795 o 

B1 I Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
B2 l Náklady na pořizení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
B3 I Náklady na pořizení drobného hmotného majetku o o o o o 
B4 I 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 30 30 30 30 o 
C3 I Přímé neinvestiční náklady- cestovní náhrady 40 40 40 40 o 
C4 I Přímé neinvestiční náklady- zveřejňování výsledků o o o o o 

o -o -o -o -o -o 

Rozpočet projektu ver K4 - Pfíjemce Koordinátor - rok 2021 
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Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

P) 

su 
Přihláška projektu Podle Smlouvy 

Náklady cefkem (v I Náklady z účelových 
tis. Kč) VÝdaiů MK (v tis. Kč 

Naklady celkem (v I Náklady z účelových 
tis. Kč) yýdaiů MK (v tis. Kč 

Řádek I Druh nákladu nebo výdaje 

A1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 8521 852 852 1 852 

A2 I Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 255 255 255 255 

A3 I Autorské honoráře o o o o 
A4 I Stipendia studentů 60 60 60 60 

377 377 - 377 377 A5 I Povinné zákonné odvody 

A6 IFKSP 23 23 23 23 

A !Osobní náklady 1 567 1 567 1 567 1 567 

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

C1 I Přímé neinv. náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o 
C2 I Přímé neivestiční náklady- materiál 30 30 30 30 

C3 I Přímé neinvestiční náklady - cestovní náhrady 40 40 40 40 

C4 I Přímé neinvestiční náklady - zveřejňování výsledků o o o o 

Rozpočet projektu ver K4 - Příjemce Koordinátor - rok 2022 
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DG18P020VV017-rozpocet-Smlouva.xlsx - Př.-koo - Příloha č. 2 

Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

Řešitel příjemce-koordinátora (GP) 

in' su 

Změna 

výdajů MK 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 

Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových 
tis. Kč) ·da·ů MK v tis. Kč tis. Kč . da"ů MK v tis. Kč 

Řádekl Druh nákladu nebo výdaje 

-A 1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 852 852 852 852 o -
A2 IOstatni osobni náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 255 255 255 255 o -
A3 I Autorské honoráře o o o o o -
A4 I Stipendia studentů 60 60 60 60 o -
A5 I Povinné zákonné odvody 377 377 377 377 o -
A6 IFKSP 23 23 23 23 o -
A I Osobní náklady 1 567 1 567 1 567 1 567 o -
B1 I Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 

- -
B2 !Náklady na pořizení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o -
B3 I Náklady na pořizeni drobného hmotného majetku o o o o o -
B4 I Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku o o o o o -o -
C1 I Přímé neinv. náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o -
C2 IPřímé neivestiční náklady- materiál 30 30 30 30 o -
C3 I Přímé neinvestični náklady- cestovni náhrady 40 40 40 40 o -
C4 !Přímé neinvestiční náklady-zverejňování výsledků o o o o o -o I ~ 

-o -o -o -o -o 

12/241 
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Rozpočet projektu ver. K4 - celkové náklady Příjemce č. 1 DG18P020W017 K4 

Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

Řešitel příjemce-koordinátora (GP) 

Zkratka příjemce projektu 

Přihláška projektu 
Řádek I Druh nákladu nebo výdaje Náklady celkem (v I Náklady z účelových 

tis. Kč) wdaiů MK (v tis. Kč 

A 1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 1 6121 1 612 

A2 I Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů 171 171 

A3 I Autorské honoráře o o 
A4 I Stipendia studentů 140 140 

A5 I Povinné zákonné odvody 608 608 

A6 IFKSP o o 
A !Osobní náklady 2 531 2 531 

81 I Náklady na pořízeni dlouhodobého hmotného majetku o o 
82 I Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o 
83 I Náklady na pořízeni drobného hmotného majetku o o 
84 I Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku 27 

C1 I Přímé neinv. náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt 

C2 I Přímé neivestični náklady - materiál 48 48 

C3 I Přímé neinvestiční náklady - cestovní náhrady 152 152 

C4 I Přímé neinvestiční náklady - zvei'ejňování výsledků o o 

Rozpočet projektu ver. K4 - Příjemce č. 1 - rok 2018 

13/241 

VŠ8-TUO 

Podle Smlouvy 
Změna 

Náklady celkem (v INaklady z účelových I výdajů MK 
tis. Kč) wdaiů MK (v tis. Kč" 

1 612 1 1 612 o 
171 171 o 

o o o 
140 140 o 
608 608 o 

o o o 
2 531 2 531 o 

o o o 
o o o 
o o o 

27 27 o 
o 
o 

48 48 o 
152 152 o 

o o o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx - Př.1- Příloha č. 2 

Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

Rešitel příjemce-koordinátora (GP) 

VŠ8-TUO 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Řádekl Druh nákladu nebo výdaje Náklady celkem (v I Náklady z účelových 

tis. Kč) wdaiů MK (v tis. Kč 
Náklady celkem (v I Náklady z účelových 

tis. Kč) v\ldaiů MK (v tis. Kč) 

A 1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 2561 256 2561 256 

A2 I Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů 27 27 27 27 

A3 !Autorské honoráře o o o o 
A4 l Stipendia studentů 20 20 20 20 

A5 l Povinné zákonné odvody 96 96 96 96 

A6 IFKSP o o o o 
A I Osobní náklady 399 399 399 399 

81 I Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o 
82 I Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o 
83 I Náklady na pořízení drobného hmotného majetku o o o o 
84 I Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku 27 27 27 27 

C1 I Přímé neínv. náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o 
C2 I Přímé neivestiční náklady- materiál 8 8 8 8 

C3 I Přímé neinvestiční náklady - cestovní náhrady 24 24 24 24 

C4 I Přímé neinvestiční náklady - zveřejňování výsledků o o o o 

Rozpočet projektu ver. K4 - Příjemce č. 1 - rok 2019 

14/241 

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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Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

šit' relinátora (GP) 

víjemce projektu VŠ8-TUO 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Řádekl Druh nákladu nebo výdaje Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových 

tis. Kč . da'ů MK v tis. Kč tis. Kč . da"ů MK v tis. Kč 

A1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 339 339 339 339 

A2 I Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 36 36 36 36 

A3 J Autorské honoráře o o o o 
A4 I Stipendia studentů 30 30 30 30 

A5 I Povinné zákonné odvody 128 128 128 128 

A6 IFKSP o o o o 
A I Osobní náklady 533 533 533 533 

81 I Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o 
82 I Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o 
83 I Náklady na pořízení drobného hmotného majetku 

84 I Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku 

C1 I Přímé neinv. náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o 
C2 ! Přímé neivestiční náklady- materiál 10 10 10 10 

C3 I Přímé neinvestiční náklady- cestovní náhrady 32 32 32 32 

C4 I Přímé neinvestiční náklady- zveřejňování výsledků o o o o 

Rozpočet projektu ver. K4 - Příjemce č. 1 - rok 2020 
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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 
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DG18P020VV017-rozpocet-Smlouva.xlsx - Př.1- Příloha č. 2 

Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

Řešitel příjemce-koordinátora (GP) 

Zkratka cříiemce croie VŠ8-TUO 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Změna 

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

Řádekl Druh nákladu nebo výdaje 

A 1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 339 339 339 339 o 
A2 I Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 36 36 36 36 o 
A3 I Autorské honoráře o o o o o 
A4 I Stipendia studentů 30 30 30 30 o 
A5 I Povinné zákonné odvody 128 128 128 128 o 
A6 IFKSP o o o o o 
A !Osobní náklady 533 533 533 533 o 
81 I Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 I Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 I Náklady na pořízení drobného hmotného majetku o o o o o 
84 I Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku o o o o o -o 
C1 I Přímé neinv. náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 I Přímé neivestiční náklady - materiál 10 10 10 10 o 
C3 I Přímé neinvestiční náklady - cestovní náhrady 32 32 32 32 o 
C4 I Přímé neinvestiční náklady- zveřejňování výsledků o o o o o -o -o -o -o -o -o 

Rozpočet projektu ver. K4 - Příjemce č. 1 - rok 2021 

16/241 
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Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

ši 

VŠ8-TUO 

Řádek I Druh nákladu nebo výdaje 
Přihláška projektu Podle Smlouvy 

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

tis. Kč 'da"ů MK v tis. Kč tis. Kč . da"ů MK v tis. Kč 

A 1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 339 339 339 339 o 
A2 I Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 36 36 36 36 o 
A3 !Autorské honoráře o o o o o 
A4 I Stipendia studentů 30 30 30 30 o 
A5 I Povinné zákonné odvody 128 128 128 128 o 
A6 IFKSP o o o o o 
A !Osobní náklady 533 533 533 533 o 
81 I Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 I Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 I Náklady na pořízení drobného hmotného majetku o o o o o 
84 I Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku o o o o o 

o 
C1 I Přímé neinv. náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 I Přímé neivestiční náklady - materiál 10 10 10 10 o 
C3 I Přímé neinvestiční náklady - cestovní náhrady 32 32 32 32 o 
C4 I Přímé neinvestičnl náklady- zveřejňování výsledků o o o o o 

o -o -o -o -o -o 

Rozpočet projektu ver. K4 - Příjemce č. 1 - rok 2022 

17/241 



DG18P020VV017-rozpocet-Smlouva .xlsx - Př . 1- Příloha č. 2 

Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

ešitel oříiemce-1<0 P) 

tka příj VŠ8-TUO 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Změna 

Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových výdajů MK 
tis. Kč 'da·ů MK v tis. Kč tis. Kč 'da "ů MK v tis. Kč 

Řádekl Druh nákladu nebo výdaje 

A 1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 339 339 339 339 o 
A2 I Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 36 36 36 36 o 
A3 I Autorské honoráře o o o o o 
A4 I Stipendia studentů 30 30 30 30 o 
A5 I Povinné zákonné odvody 128 128 128 128 o 
A6 IFKSP o o o o o 
A I Osobní náklady 533 533 533 533 o 
81 I Náklady na pořízeni dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 I Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 I 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 I Přímé neinv. náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 ! Přímé neivestiční náklady- materiál 10 10 10 10 o 
C3 I Přímé neinvestiční náklady - cestovní náhrady 32 32 32 32 o 
C4 I Přímé neinvestiční náklady - zveřejňování výsledků o o o o o 

o -
o -o -o -o -o 

18/241 
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Rozpočet projektu ver. K4 - celkové náklady Příjemce č. 2 DG18P020W017 K4 

Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

Řešitel příjemce-koordinátora (GP) 

Zkratka příjemce projektu ÚGN 

Řádek I Druh nákladu nebo výdaje 
Přihláška projektu Podle Smlouvy 

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

tis. Kč . da·ů MK v tis. Kč tis. Kč . da "ů MK v tis . Kč 

A 1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 2 240 2 240 2 240 2 240 o 
A2 I Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 285 285 285 285 o 
A3 !Autorské honoráře o o o o o 
A4 I Stipendia studentů o o o o o 
A5 I Povinné zákonné odvody 760 760 760 760 o 
A6 IFKSP 48 48 48 48 o 
A I Osobníná~ady 3 333 3 333 3 333 3 333 o 
81 I Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 I Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 I Náklady na pořízeni drobného hmotného majetku o o o o o 
84 I Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku o o o o o 

o 
C1 I Přímé neinv. náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 I Přímé neivestiční náklady - materiál 143 143 143 143 o 
C3 I Přímé neinvestiční náklady - cestovní náhrady 95 95 95 95 o 
C4 I Přímé neinvestiční náklady- zveřejňováni výsledků o o o o o 

o -o -o -o -o -o 

Rozpočet projektu ver. K4 - Příjemce č. 2 - rok 2018 
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DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx - Př.2 - Příloha č . 2 

Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

ÚGN 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Změna 

Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových výdajů MK 
tis. Kč) 'da·ů MK v tis. Kč tis. Kč . da"ů MK v tis. Kč 

~ádekl Druh nákladu nebo výdaje 

A1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 356 356 356 356 o 
A2 I Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 45 45 45 45 o 
A3 I Autorské honoráře o o o o o 
A4 I Stipendia studentů o o o o o 
A5 I Povinné zákonné odvody 120 120 120 120 o 
A6 IFKSP 8 8 8 8 o 
A I Osobní náklady 529 529 529 529 o 
81 I Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 I Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 I Náklady na pořízení drobného hmotného majetku o o o o o 
84 I Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku o o o o o 

o 
C1 I Přímé neinv. náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 I Přímé neivestiční náklady - materiál 23 23 23 23 o 
C3 I Přímé neinvestiční náklady - cestovní náhrady 15 15 15 15 o 
C4 I Přímé neinvestiční náklady- zveřejňování výsledků o o o o o 

o -o -o -o -o -o 

Rozpočet projektu ver. K4 - Příjemce č. 2 - rok 2019 
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Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

Řešitel příjemce-koordinátora (GP) 

Zkratka příjemce projektu ÚGN 

Řádek I Druh nákladu nebo výdaje 
Podle Smlouvy 

Změna 
Náklady celkem (v Náklady z účelových výdajů MK 

tis. Kč "da "ů MK v tis. Kč 

Přihláška projektu 

Náklady celkem (v I Náklady z účelových 
tis. Kč) VÝdaiů MK (V tis. Kč 

A1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 471 1 471 471 471 o 
A2 I Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů 60 1 60 60 60 o 
A3 I Autorské honoráře o o o o o 
A4 I Stipendia studentů o o o o o 
A5 I Povinné zákonné odvody 160 160 160 160 o 
A6 IFKSP 10 10 10 10 o 
A I Osobní náklady 701 701 701 701 o 
81 I Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 I Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 I Náklady na pořízení drobného hmotného majetku o o o o o 
84 I Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku o o o o o 

o 
C1 IPfímé neinv. náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 I Přímé neivestiční náklady- materiál 30 30 30 30 o 
C3 I Přímé neinvestiční náklady- cestovní náhrady 20 20 20 20 o 
C4 I Přímé neinvestiční náklady - zveřejňování výsledků o o o o o 

o -o -o -o -o -o 

Rozpočet projektu ver. K4 - Příjemce č. 2 - rok 2020 
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DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx - Př.2 - Příloha č . 2 

Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

Řešitel příjemce-koordinátora (GP) 

Zkratka příjemce projektu ÚGN 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Řádek I Druh nákladu nebo výdaje Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových 

tis. Kč . da"ů MK v tis. Kč tis. Kč 'da"ů MK v tis. Kč 

A1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 471 471 471 471 

A2. I Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 60 60 60 60 

A3 I Autorské honoráře o o o o 
A4 I Stipendia studentů o o o o 
A5 I Povinné zákonné odvody 160 160 160 160 

A6 IFKSP 10 10 10 10 

A !Osobní náklady 701 701 701 701 

81 I Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o 
82 I Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o 
83 !Náklady na pořízení drobného hmotného majetku o o o o 
84 I Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku o o o o 

C1 I Přímé neinv. náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o 
C2 I Přimé neivestíční náklady- materiál 30 30 30 30 
C3 I Přímé neinvestiční náklady- cestovní náhrady 20 20 20 20 
C4 I Přímé neinvestiční náklady- zveřejňováni výsledků o o o o 

Rozpočet projektu ver. K4 - Přljemce č. 2 - rok 2021 

22/241 

Změna 

výdajů MK 

o 
o 
o 
o 
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Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

šitel příjemce-1<0 

Zkratka ÚGN 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Změna 

Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových výdajů MK 
tis. Kč 'da'ů MK v tis. Kč tis. Kč . da'ů MK v tis. Kč 

Řádek I Druh nákladu nebo výdaje 

A 1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 471 471 471 471 o 
A2 I Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 60 60 60 60 o 
A3 !Autorské honoráře o o o o o 
A4 I Stipendia studentů o o o o o 
A5 I Povinné zákonné odvody 160 160 160 160 o 
A6 IFKSP 10 10 10 10 o 
A !Osobní náklady 701 701 701 701 o 
81 I Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 I Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 I Náklady na pořizení drobného hmotného majetku o o o o o 
84 I Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku o o o o o 

o 
C1 I Přímé neinv. náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 I Přímé neivestiční náklady- materiál 30 30 30 30 o 
C3 I Přímé neinvestiční náklady- cestovní náhrady 20 20 20 20 o 
C4 I Přímé neinvestiční náklady- zveřejňování výsledků o o o o o 

o -o -o -o -o -o 

Rozpočet projektu ver. K4 - Příjemce č. 2 - rok 2022 
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DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx - Př.2 - Příloha č. 2 

Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

Rešitel příjemce-koordinátora (GP) 

atl<a oruemce orojek ÚGN 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Změna 

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

Řádek I Druh nákladu nebo výdaje 

A 1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 471 471 471 471 o 
A2 I Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 60 60 60 60 o 
A3 !Autorské honoráře o o o o o 
A4 I Stipendia studentů o o o o o 
A5 I Povinné zákonné odvody 160 160 160 160 o 
A6 I FKSP 10 10 10 10 o 
A I Osobní náklady 701 701 701 701 o 
81 I Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 I Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 I Náklady na pořízení drobného hmotného majetku o o o o 

Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku o -o 
C1 I Při mé neinv. náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 I Přímé neivestíční náklady - materiál 30 30 30 30 o 
C3 I Přimé neinvestiční náklady- cestovní náhrady 20 20 20 20 o 
C4 I Přimé neinvestiční náklady - zveřejňováni výsledků o o o o o 

o -o -o -o -o -o 
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Rozpočet projektu ver. K4 - celkové náklady Příjemce č. 3 DG18P020W017 K4 

Název projektu 

u 

Řádek Druh nákladu nebo výdaje 

A 1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 

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

A3 !Autorské honoráře 

A4 I Stipendia studentů 

A5 I Povinné zákonné odvody 

A6 IFKSP 

A IOsobní náklady 

81 I Náklady na pořízeni dlouhodobého hmotného majetku 

82 I Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

83 I Náklady na pořízení drobného hmotného majetku 

84 I Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku 

C1 I Přímé neinv. náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt 

C2 I Přímé neivestiční náklady- materiál 

C3 I Přímé neinvestiční náklady- cestovní náhrady 

C4 I Přímé neinvestiční náklady - zveřejňování výsledků 

Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

UPOL 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Změna 

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

1 963 1 963 1 963 1 963 o 
171 171 171 171 o 

o o o o o 
140 140 140 140 o 
727 727 727 727 o 

34 34 34 34 o 
3 035 3 035 3 035 3 035 o 

o o o o o 
o o o o o 

60 60 60 60 o 
15 15 15 15 o 

o 
o o o o o 

48 48 48 48 o 
95 95 95 95 o 
o o o o o 

o -o -o -o -o -o 
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DG18P020VV017-rozpocet-Smlouva.xlsx - Př.3 - Příloha č. 2 

Rozpočet projektu ver. K4 - Příjemce č. 3 - rok 2018 

Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

Řešitel příjemce-koordinátora (GP) 

Zkratka příjemce projektu UPOL 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Řádek I Druh nákladu nebo výdaje Náklady celkem (v I Náklady z účelových 

tis. Kč) wdaiů MK (v tis. Kč 
Náklady celkem (v I Náklady z účelových 

tis. Kč) wdaiů MK (v tis. Kč 

A 1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 3111 311 311 1 311 

A2. I Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 27 27 27 27 

A3 !Autorské honoráře o o o o 
A4 I Stipendia studentů 20 20 20 20 

A5 I Povinné zákonné odvody 115 115 115 115 

A6 IFKSP 6 6 6 6 

A !Osobní náklady 479 479 479 479 

81 I Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o 
82 I Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o o o 
83 I Náklady na pořízení drobného hmotného majetku 

84 I Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku 

C1 I Přímé neinv. náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o 
C2 I Přímé neivestiční náklady- materiál 8 8 8 8 

C3 I Přímé neinvestiční náklady- cestovní náhrady 15 15 15 15 

C4 I Přímé neinvestiční náklady- zveřejňování výsledků o o o o 

L 
I Rozpočet projektu ver. K4- Příjemce č. 3- rok 2019 
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Změna 

výdajů MK 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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o 
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o 
o 
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Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

Řešitel příjemce-1<0 

tka příjemc UPOL 

Podle Smlouvy 
Změna 

Náklady celkem (v Náklady z účelových výdajů MK 
tis. Kč . da'ů MK v tis. Kč 

Přihláška projektu 
Řádek I Druh nákladu nebo výdaje Náklady celkem (v I Náklady z účelových 

tis. Kč) wdaiů MK (v tis. Kč 

A 1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 4131 413 413 413 o 
A2 I Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 361 36 36 36 o 
A3 !Autorské honoráře o o o o o 
A4 I Stipendia studentů 30 30 30 30 o 
A5 I Povinné zákonné odvody 153 153 153 153 o 
A6 IFKSP 7 7 7 7 o 
A I Osobní náklady 639 639 639 639 o 
81 I Náklady na pořizení dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 I Náklady na pořízeni dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 I Náklady na pořizení drobného hmotného majetku o o o o o 
84 I Náklady na pořízeni drobného nehmotného majetku o o o o o 

o 
C1 I Přímé neinv. náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 I Přímé neivestiční náklady- materiál 10 10 10 10 o 
C3 I Přímé neinvestiční náklady- cestovní náhrady 20 20 20 20 o 
C4 I Přímé neinvestiční náklady- zveřejňování výsledků o o o o o 

o -
o -o -o -
o -o 

Rozpočet projektu ver. K4 - Příjemce č. 3 - rok 2020 
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DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx - Př.3 - Příloha č. 2 

Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

UPOL 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Změna 

Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z úéelových výdajů MK 
tis. Kč) 'da"ů MK v tis. Kč tis. Kč 'da"ů MK v tis. Kč 

Řádek I Druh nákladu nebo výdaje 

A 1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvod' 413 413 413 413 o 
A2 IOstatni osobni náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 36 36 36 36 o 
A3 !Autorské honoráře o o o o o 
A4 I Stipendia studentů 30 30 30 30 o 
A5 I Povinné zákonné odvody 153 153 153 153 o 
A6 IFKSP 7 7 7 7 o 
A !Osobní náklady 639 639 639 639 o 
81 I Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 I Náklady na pořízeni dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 I Náklady na pořizeni drobného hmotného majetku o o o o o 
84 I Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku o o o o o 

o 
C1 I Přímé neinv. náklady- provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 IPřímé neivestiční náklady- materiál 10 10 10 10 o 
C3 I Přímé neinvestiční náklady - cestovní náhrady 20 20 20 20 o 
C4 !Přímé neinvestiční náklady- zveřejňování výsledků o o o o o 

o -o -o -o -o -o 

Rozpočet projektu ver. K4 - Příjemce č. 3 - rok 2021 
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Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

Řešitel příjemce-koordinátora (GP) 

Zkratka příjemce projektu UPOL 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Řádek I Druh nákladu nebo výdaje Náklady celkem (v I Náklady z účelových 

tis. Kč) wdaiů MK (v tis. Kč 
Naklady celkem (v I Náklady z účelových 

tis. Kč) wdaiů MK (v tis. Kč 

A 1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 4131 413 413 413 

A2 I Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 36 36 36 36 

A3 I Autorské honoráře o o o o 
A4 I Stipendia studentů 30 30 30 30 

A5 I Povinné zákonné odvody 153 153 153 153 

A6 IFKSP 7 7 7 7 

A I Osobní náklady 639 639 639 639 

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

C1 I Přímé neinv. náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o 
C2 I Přímé neivestični náklady - materiál 10 10 10 10 

C3 I Přímé neinvestiční náklady- cestovní náhrady 20 20 20 20 

C4 I Přímé neinvestiční náklady- zveřejňování výsledků o o o o 

Rozpočet projektu ver. K4 - Příjemce č. 3 - rok 2022 
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Změna 

výdajů MK 

o 
o 
o 
o 
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Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

ešitel příjemce- P) 

tka příj UPOL 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 
Změna 

Náklady celkem (v Náklady z účelových Náklady celkem (v Náklady z účelových výdajů MK 
tis. Kč 'da"ů MK v tis. Kč tis. Kč 'da"ů MK v tis. Kč 

Řádek I Druh nákladu nebo výdaje 

A 1 I Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 413 413 413 413 o 
A2 I Ostatní osobní náklady (OPP, DPČ) bez zákonných odvodů 36 36 36 36 o 
A3 !Autorské honoráře o o o o o 
A4 I Stipendia studentů 30 30 30 30 o 
A5 I Povinné zákonné odvody 153 153 153 153 o 
A6 IFKSP 7 7 7 7 o 
A !Osobní náklady 639 639 639 639 o 
81 I Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o o o o o 
82 I Náklady na pořízeni dlouhodobého nehmotného majetku o o o o o 
83 I Náklady na pořízení drobného hmotného majetku o o o o o 
84 I Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku o o o o o 

o 
C1 IPřfmé neinv. náklady - provoz majetku zakoupeného mimo projekt o o o o o 
C2 I Přímé neivestiční náklady - materiál 10 10 10 10 o 
C3 I Přímé neinvestiční náklady- cestovní náhrady 20 20 20 20 o 
C4 I Přímé neinvestiční náklady- zveřejňování výsledků o o o o o 

o -o -o -o -o -o 
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Udaje o projektu 
Název projektu Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 

Příjemce-koorditátor - Název subjektu Slezská univerzita v Opavě 

Příjemce-koorditátor - Zkratka su 
Rešitel příjemce-koordinátora (GP) 

Příjemce č. 1 - Název subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Příjemce č. 1 - Zkratka VŠB-TU O 

Příjemce č. 2 - Název subjektu ústav geoniky AV ČR, v.v.i. 

Příjemce č. 2 - Zkratka UGN 

Příjemce č. 3 - Název subjektu Univerzita Palackého v Olomouci 

Příjemce č. 3 - Zkratka UPOL 

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

Základní výzkum 35,00% 3-'l .iJu·. '1 

Průmyslový výzkum 0,00% ·i. C"·"-<J 

Experimentální vývoj 65,00% v~·.'"'&;~ 

Kontrola OK 

Udaje pro změnu rozpočtu 
Puvodní znění Přihláška projektu 
Nové znění Podle Smlouvy 
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Příjemce-koordinátor: SU 

2018 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) 

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

Celkem: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GP 

RP 

RP 

RP 

RP 

RP 

RP 

DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx -Al - Příloha č. 2 

Přihláška projektu 

PrOměmý 
Mzdové 

měsíční 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
náklady 

projektu 
celkem 

(podíl) 
(tis. Kč/r) 

I hlavní řešitel, vedoucí heuristické etapy I 0,25 90 

I výzkumu 
odborný koordinátor projektu, vedoucí I 0,501 1351 
terénního výzkumu krajiny, metodika 
archeoinformatik 
archeolog - historik, výzkum středověku a I 0,201 541 
novověku, výzkum materiální kultu 
archeolog, výzkum mladšího pravěku, I 0,401 901 
terénní · kum, archeoinformatika 
archeolog, výzkum staršího pravěku, terénní I 0,401 901 

· kum, archeoinformatika 
archeolog, výzkum středověku a novověku, I 0,401 901 
terénní výzkum, archeoinformatika 

!archeolog-historik, výzkum středověku a I 0,401 901 
novověku, terénní výzkum, 
archeoinformatika 

I 2,551 6391 

32/241 

Podle Smlouvy 

Náklady z 
PrOměrný 

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) 

90 0,25 90 90 

1351 0,501 1351 135 

541 0,201 541 54 

901 0,401 901 90 

901 0,401 901 90 

901 0,401 901 90 

901 0,401 901 90 

6391 2,551 6391 639 



Komentář. 

Všechny platy pracovníků příjemce
koordinátora odpovídají jejich 
pracovnímu úvazku na realizaci 
projektu a jejich tabulkového zařazení 
dle směrnic SU. Uvedené částky jdou 
zaokrouhlené nahoru. 

Pffiemceč.1: VSB~UO 

2018 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GS 

RP 

RP 

RP 

RP 

LJV..LUI V'-'-'V VV..LT -IVL.tJV\...'!i;;"'--JllllVUVO.Al~A - T""\..L - I 111\JllO \..• '-

Průměrný 
Mzdové 

měsíční 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
náklady 

projektu 
celkem 

(podíl) 
(tis. Kč/r) 

I řešitel příjemce, historik architektury, I 0,40 77 

!analýza současného stavu, výzkum I 0,201 501 
budoucího rozvo· lokalit 
výzkum budoucího rozvoj lokalit 0,20 43 
informatik, tvorba GIS, 3D vizualizace 0,20 43 
výzkum v oblasti sídelního urbanizmu 0,20 43 

1,201 2561 
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I ·1 

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) 

77 0,40 77 77 

501 0,201 501 50 

43 0,20 43 43 
43 0,20 43 43 
43 0,20 43 43 

2561 1,201 2561 256 



Všechny platy pracovníků odpovídají 
jej ich pracovnímu úvazku na realizaci 
projektu a jejich tabulkového zařazení 
dle směrnic příjemce Uvedené částky 
jdou zaokrouhlené nahoru ~ 

Příjemce č. 2: UGN 
2018 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) 

technik 

administrátor 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

! __ _ _....._ -

DG18P020VV017-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

Průměrný 
Mzdové Náklady z 

Průměrný 
Mzdové Náklady z 

Role na měsíční 
náklady účelových 

měsíční 
náklady účelových 

projektu Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
celkem výdajů MK 

úvazek na 
celkem výdajů MK 

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

projektu 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

{podíl) (podíl) 

GS řešitel příjemce, stavebně-materiálový I 0,20 58 58 0,20 58 58 
výzkum 

RP stavebně-materiálový výzkum 0,30 98 98 0,30 98 98 

RP výzkum v oblasti environmentální geografie 0,30 73 73 0,30 73 73 

DP technická podpora projektu 0,50 104 104 0,50 104 104 

DP administrativa projektu 0,10 23 23 0,10 23 23 

1,401 3561 3561 1,401 3561 356 

34/241 

----~=- - _, - --- -- ...... _ , 



Všechny platy pracovníků odpovldajl 
jejich pracovnímu úvazku na realizaci 
projektu a jejich tabulkového zarazení 
dle směrnic prljemce. Uvedené částky 
jdou zaokrouhlené nahoru. 

Pfflemceč.3: UPOL 
2018 

Titul, jméno, pnjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

IGS 

RP 

RP 

----· --- ... ·-~· ,...,_,.... __ "'"'""' ..,,.,,,,_ ..... '""·-·J- ~ . , .. ,,,,, .. ~ ~- .&.. 

Pruměmý 
Mzdové 

měsíční 
náklady Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
celkem 

projektu 
(podíl) 

(tis. Kč/r) 

!geoinformatik, 30 dokumentace, 30 I 0,40 113 
vizualizace, e e-trackin 
geoinformatik, fotogrammetrie, letecké I 0,301 851 
snímkování, obrazové anal · 
geoinformatik, 30 analytik, 30 vizualizace a I 0,501 1131 

'stu 

·1 1,201 3111 

35/241 

Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
účelových 

měsíční 
náklady účelových 

výdaju MK 
úvazek na 

celkem výdaju MK 
projektu 

(tis. Kč/r) 
(podíl) 

(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

113 0,40 113 113 

851 0,301 851 85 

1131 0,501 1131 113 

3111 1,201 3111 311 



Všechny platy pracovníků Qdpovldajf 
jejich pracovnímu úvazku na realizací 
projektu a jejich tabulkového zarazenr 
dle směrnic přijemce. Uvedené částky 
jdou zaekrouhlené naharu. 

DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx -Al - Příloha č. 2 
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·-kace - náklad 

Příjemce-koordinátor: SU 

2019 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GP 

RP 

RP 

RP 

RP 

RP 

RP 

U\:J.LOl"'ULVV VU.L /-I ULIJUl.t:l-.:>11 llUUVd.!1.1!>!1. - J-1..L - t'I llUlld l. . L 

Přihláška projektu 

ektu 

Průměrný 
Mzdové 

měsíční 
Specifikace předmětu činnosti úvazek na 

náklady 
celkem 

projektu 
(tis. Kč/r) 

(podíl) 
hlavní řešitel, vedoucí heuristické etapy 0,25 120 

· kumu 
odborný koordinátor projektu, vedoucí 0,40 180 
terénního výzkumu krajiny, metodika 
archeoinformatik 
archeolog - historik, výzkum středověku a 0,20 72 
novověku, 'zkum materiální kultu 
archeolog, výzkum mladšího pravěku, 0,40 120 
terénní · kum, archeoinformatika 
archeolog, výzkum staršího pravěku, terénní 0,40 120 

· kum, archeoinformatika 
archeolog, výzkum středověku a novověku, 0,40 120 
terénní výzkum, archeoinformatika 

!archeolog-historik, výzkum středověku a I 0,401 1201 
novověku , terénní výzkum, 
archeoinformatika 

I 2,451 8521 

37/241 

Podle Smlouvy 

Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsíční 

účelových 
úvazek na 

náklady účelových 

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

projektu 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

(podíl) 

120 0,25 120 120 

180 0,40 180 180 

72 0,20 72 72 

120 0,40 120 120 

120 0.40 120 120 

120 0,40 120 120 

1201 0,401 1201 120 

8521 2,451 8521 852 



Komentář: 

Všechny platy pracovníků příjemce
koordinátora odpovídají jejich 
pracovnímu úvazku na realizaci 
projektu a jejich tabulkového 
zařazen í dle směrnic SU. Uvedené 
částky jdou zaokrouhlené nahoru. 

Pfflemceč.1: VSB~UO 

2019 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

!Komentář: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GS 

RP 

RP 

RP 

RP 

DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx -Al - Příloha č. 2 

Průměrný 
měsíční 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
projektu 
(podíl) 

historik architektury, průzkum památek 0,40 

výzkum budoucího rozvoj lokalit I 0,201 

výzkum budoucího rozvoj lokalit 0,20 

informatik, tvorba GIS, 30 vizualizace 0,20 

výzkum v oblasti sídelní urbanizmus 0,20 

I 1,201 

38/241 

I ·1 

Mzdové Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsíční 

náklady účelových 
úvazek na 

náklady účelových 

celkem výdajů MK 
projektu 

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

(podíl) 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

102 102 0,40 102 102 

661 661 0,201 661 66 

57 57 0,20 57 57 
57 57 0,20 57 57 
57 57 0,20 57 57 

3391 3391 1,201 3391 339 



Všechny platy pracovníků 
odpovídají jejich pracovnímu 
úvazku na realizaci projektu a jejich 
tabulkového zařazení dle směrnic 
příjemce. Uvedené částky jdou 
zaokrouhlené nahoru. 

Pfflemceč.2: UGN 
2019 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

technik 

administrátor 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GS 

RP 

RP 

DP 

DP 

l.J\J .LOrVLV v VV.L 1-1 ULIJUl.t:l -.:>1111uuvd • .ll.l:>.ll. - H..L - rr llUlld l. . L 

Průměrný 
měsíční 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
projektu 
(podíl) 

vedoucí stavebně-materiálového výzkumu 0,20 

stavebně-materiálový výzkum 0,30 

výzkum v oblasti environmentální geogrc.fie 0,30 

technická podpora projektu 0,50 

administrativa projektu 0,10 

I 1,401 

39/241 

Mzdové Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsíční 

náklady účelových úvazek na 
náklady účelových 

celkem výdajů MK 
projektu 

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

(podíl) 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

77 77 0,20 77 77 

130 130 0,30 130 130 

98 98 0,30 98 98 

138 138 0,50 138 138 

28 28 0,10 28 28! 

4711 4711 1,401 4711 471 



Všechny platy pracovnfků 
odpovídají jejich pracovnímu 
úvazku na realizaci projektu a jejich 
tabulkového zařazeni dle směrnic 
příjemce. Uvedené částky jdou 
zaokrouhlené nahoru. 

Pfflemceč.3: UPOL 
2019 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GS 

RP 

RP 

I 

DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx -Al - Příloha č. 2 

Průměrný 
měsičnf 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
projektu 
(podfl) 

geoinformatik, 30 dokumentace, 30 0,40 
vizualizace, e e-trackin 
geoinformatik, fotogram metrie, letecké I 0,301 
snímkování, obrazové anal · 
geoinformatik, 30 analytik, 30 vizualizace a I 0,501 

1výstu 

I 1,201 

40/241 

Mzdové Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsíční 

náklady účelových úvazek na 
náklady účelových 

celkem výdajů MK 
projektu 

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

150 150 0,40 150 150 

1131 1131 0,301 1131 113 

1501 1501 0,501 1501 150 

4131 4131 1,201 4131 413 



Všechny platy pracovníků 
odpovídají jejich pracovnímu 
úvazku na realizaci projektu a jejich 
tabulkového zařazeni dle směrnic 
příjemce. Uvedené částky jdou 
zaokrouhlené nahoru. 

LIU.Lurv,....,v VV.Ll-IVLtJV\..'ii;;l.-...,JlllllVUVCl • .1\.1.:J.I\. - r"\.L - I lllVllU \... L. 
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-

SD8Cifikace • 

Příjemce-koordinátor: SU 

2020 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GP 

RP 

RP 

RP 

RP 

IRP 

IRP 

DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č . 2 

Přihláška projektu 

Průměrný 
Mzdové 

měsičnl 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
náklady 
celkem 

projektu 
(tis. Kč/r) 

(podíl) 

hlavní řešitel , vedoucí heuristické etapy 0,25 120 
, kumu 

odborný koordinátor projektu, vedoucí 0,40 180 
terénního výzkumu krajiny, metodika 
archeoinformatik 
archeolog - historik, výzkum středověku a I 0,201 721 
novověku, výzkum materiální kultu 
archeolog, výzkum mladšího pravěku, I 0,401 1201 
terénní , kum, archeoinformatika 
archeolog, výzkum staršího pravěku , terénní 0,40 120 
vý.zkum. archeoinformatika 

!archeolog, výzkum středověku a novověku, I 0,401 1201 
terénní výzkum, archeoinformatika 

!archeolog-historik, výzkum středověku a I 0,401 1201 
novověku, terénní výzkum, 
archeoinformatika 

I 2,451 8521 

42/241 

Podle Smlouvy 

Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsíční 

účelových 
úvazek na 

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

projektu 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

(podíl) 
120 0,25 120 120 

180 0,40 180 180 

721 0,201 721 72 

1201 0,401 1201 1201 

120 0,40 120 120 

1201 0,401 1201 120 

1201 0,401 1201 120 

8521 2,451 8521 852 



Komentář: 

Všechny platy praoovnlku příjemce
koordinátora odpovídají jejich 
pracovnímu úvazku na realizaci 
projektu a jejich tabulkového 
zařazeni dle směrnic SU. Uvedené 
částky jdou zaokrouhlené nahoru. 

Příjemce č. 1: VSB-TUO 
2020 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GS 

RP 

RP 

RP 

RP 

U\J.LOl'ULUVVU.L/-JULJJULel-~llllUUVd.Xl:>X - /-\.L - nrrurrd L. L 

Průměrný 
měsíční 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
projektu 
(podíl) 

historik architektury, průzkum památek 0,40 

výzkum budoucího rozvoj lokalit 0,20 

výzkum budoucího rozvoj lokalit 0,20 

informatik, tvorba GIS, 3D vizualizace 0,20 

výzkum v oblasti sídelní urbanizmus 0,20 

I 1,201 

43/241 

I 
. , 

Mzdové Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsíční 

náklady účelových 
úvazek na 

náklady účelových 

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

projektu 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

(podíl) 

102 102 0,40 102 102 

66 66 0,20 66 66 

57 57 0,20 57 57 
57 57 0,20 57 57 
57 57 0,20 57 57 

3391 3391 1,201 3391 339 



Všechny platy pracovníků 
odpovídají jejich pracovnímu 
úvazku na realizaci projektu a jejich 
tabulkového zařazení dle směrnic 
příjemce. Uvedené částky jdou 
zaokrouhlené nahoru. 

P~emceč.2: UGN 
2020 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

technik 

administrátor 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GS 

RP 

RP 

DP 

DP 

DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx -Al - Příloha č. 2 

Průměrný 

měsíční 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
projektu 
(podíl) 

vedoucí stavebně-materiálového výzkumu 0,20 

stavebně-materiálový výzkum 0,30 

výzkum v oblasti environmentální geografie 0,30 

technická podpora projektu 0,50 

administrativa projektu 0,10 

I 1,401 

44/241 

Mzdové Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsíční 

náklady účelových úvazek na 
náklady účelových 

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

77 77 0,20 77 77 

130 130 0,30 130 130 

98 98 0,30 98 98 

138 138 0,50 138 138 

28 28 0,10 28 28 

4711 4711 1,401 4711 471 



Všechny platy pracovníků 
odpovídají jejich pracovnímu 
úvazku na realizaci projektu a jejich 
tabulkového zařazení dle směrnic 
příjemce. Uvedené částky jdou 
zaokrouhlené nahoru. 

Pfflemceč.3: UPOL 
2020 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GS 

IRP 

RP 

I 

Ll'-'.LUI V'"-'Y YV.Ll-IVLl'.fU""~'---'llllVUYCl • .1\.1.:J.I\.- r"\.L - J lllVllCI ""·' 

Průměrný 
měsíční 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
projektu 

~ (podíl) 

geoinformatik, 30 dokumentace, 30 0,40 
vizualizace, eye-trackin! 
geoinformatik,fotogrammetrie, letecké I 0,301 
snímkování, obrazové anal' 
geoinformatik, 30 analytik, 30 vizualizace a I 0,501 

1výstu 

1,201 

45/241 

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) (tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

(podíl) 

150 150 0,40 150 150 

1131 1131 0,301 1131 113 

1501 1501 0,501 150] 150 

4131 4131 1,201 4131 413 



Všechny platy praeovnlkD 
odpovldají jejich pracovnímu 
úvazku na realizaci projektu a jejich 
tabulkového zařazeni dle smémic 
přijemce. Uvedené částky jdou 
zaokrouhlené nahoru. 

DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx -Al - Příloha č . 2 
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:kace 

Příjemce-koordinátor: SU 

2021 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GP 

RP 

RP 

RP 

RP 

IRP 

RP 

- ---· --- „ - --· • --·r--- --····-- ·-··-·-•"• . ·- . ···-··- ....... -

Přihláška projektu 

ektu 

Průměrný Mzdové 
měsíční 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
náklady 
celkem 

projektu 
(tis. Kč/r) 

(podíl) 
hlavní řešitel, vedoucí heuristické etapy 0,25 120 

· kumu 
odborný koordinátor projektu , vedoucí 0,40 180 
terénního výzkumu krajiny, metodika 
archeoinformatik 
archeolog - historik, výzkum středověku a I 0,201 721 
novověku, 'zkum materiální kultu 
archeolog, výzkum mladšího pravěku, 0,40 120 
terénní v· kum, archeoir.formatika 
archeolog, výzkum staršího pravěku, terénní 0,40 120 

· kum, archeoinformatika 
!archeolog, výzkum středověku a novověku, I 0,401 1201 
terénní výzkum, archeoinformatika 

archeolog-historik, výzkum středověku a 0,40 120 
novověku, terénní výzkum, 
archeoinformatika 

I 2,451 8521 

47/241 

Podle Smlouvy 

Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsíční 

účelových úvazek na 
náklady účelových 

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

projektu 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

(podíl) 
120 0,25 120 120 

180 0,40 180 180 

721 0,201 721 72 

120 0,40 120 120 

120 0,40 120 120 

1201 0,401 1201 120 

120 0,40 120 120 

8521 2,451 8521 852 



Komentář: 

Vš ... eehny platy pracovnlků příjemce
koordinátora odpovídají jejich 
pracovnímu úvazku na realizaci 
projektu a jejich tabulkového 
zařazení dle směrnic SU. Uvedené 
částky jdou zaokrouhlené nahoru. 

Pfflemceč.1: VSB~UO 

2021 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx -Al - Příloha č. 2 

Průměrný 
Role na měsíční 

projektu Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
(GP/RP/DP) projektu 

(podíl) 

GS historik architektury, průzkum památek 0,40 

RP výzkum budoucího rozvoj lokalit 0,20 

RP výzkum budoucího rozvoj lokalit 0,20 

RP informatik, tvorba GIS, 30 vizualizace 0,20 

RP výzkum v oblasti sídelní urbanizmus 0,20 

1,201 

48/241 - -

I I 

Mzdové Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsíční 

náklady účelových 
úvazek na 

náklady účelových 

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

projektu 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

(podíl) 

102 102 0,40 102 102 

66 66 0,201 661 66 

57 57 0,20 57 57 
57 57 0,20 57 57 
57 57 0,20 57 57 

3391 3391 1,201 3391 339 



Všechny platy pracovníků 
odpovídají jejich pracovnímu 
úvazku na realizaci projektu a jejich 
tabulkového zařazení dle směrnic 
příjemce. Uvedené částky jdou 
zaokrouhlené nahoru. 

Pffiemceč.2: UGN 
2021 

Titul, jméno, přljmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

technik 

administrátor 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GS 

RP 

RP 

DP 

DP 

U\J.LOt'ULuvvu.L1-ruzpucei-:>rrnuuva.x1sx - 1-u - t'mona c. L 

Průměrný 
měsíční 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
projektu 
(podíl) 

vedoucí stavebně-materiálového výzkumu 0,20 

stavebně-materiálový výzkum 0,30 

výzkum v oblasti environmentální geografie 0,30 

technická podpora projektu 0,50 

administrativa projektu 0,10 

I 1,401 

49/241 

Mzdové Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsíční 

náklady účelových 
úvazek na 

náklady účelových 

celkem výdajů MK projektu 
celkem výdajů MK 

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

77 77 0,20 77 77 

130 130 0,30 130 130 

98 98 0,30 98 98 

138 138 0,50 138 138 

28 28 0,10 28 28 

4711 4711 1,401 4711 471 



Všechny platy pracovnfků 
odpovídají jejich pracovnímu 
úvazku na realizaci projektu a jejich 
tabulkového zařazení dle směrnic 
příjemce. Uvedené částky jdou 
zaokrouhlené nahoru. 

Příjemce č. 3: UPOL 
2021 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GS 

RP 

RP 

DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č . 2 

Průměrný 

měslční 
Specifikace předmětu činnosti úvazek na 

projektu 
(podíl) 

geoinformatik, 30 dokumentace, 30 0,40 
vizualizace, eye-trackin! 
geoinformatik, fotogram metrie, letecké I 0,301 
snímkování, obrazové analv 
geoinformatik, 30 analytik, 30 vizualizace a I 0,501 
vÝStU 

I 1,201 

50/241 

Mzdové Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsíční 

náklady účelových 
úvazek na 

náklady účelových 

celkem výdajů MK 
projektu 

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

(podíl) 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

150 150 0,40 150 150 

1131 1131 0,301 1131 113 

1501 1501 0,501 1501 150 

4131 4131 1,201 4131 413 



Všechny platy pracovníků 
odpovídají jejich pracovnímu 
úvazku na realizaci projektu a jejich 
tabulkového zařazeni dle směrnic 
příjemce. Uvedené částky jdou 
zaokrouhlené nahoru. 

LJ~..LOrVLVV VV..L1-1 VLtJU\..Cl-~llllUUVa.Al::J)\ - 1-\..L - r1llUI1a \... L 

51/241 



s ifikace-

Příjemce-koordinátor: SU 

2022 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GP 

RP 

RP 

RP 

RP 

RP 

RP 

DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

Přihláška projektu 

18ktu 

Průměrný 
Mzdové 

měsíční 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
náklady 
celkem 

projektu 
(tis. Kč/r) (podíl) 

hlavní řešitel, vedoucí heuristické etapy 0,25 120 
· kumu 

I odborný koordinátor projektu, vedoucí 0,40 180 
terénního výzkumu krajiny, metodika 
archeoinformatik 
archeolog - historik, výzkum středověku a I 0.201 n i 
novověku, 'zkum materiální kultu 
archeolog, výzkum mladšího pravěku , 0,40 120 
terénní · kum, archeoinformatika 

!archeolog, výzkum staršího pravěku, terénní 0,40 120 
v· kum, archeoinformatika 

!archeolog, výzkum středověku a novověku, 0,40 120 
terénní výzkum, archeoinformatika 

!archeolog-historik, výzkum středověku a 0,40 120 
novověku, terénní výzkum, 
archeoinformatika 

I 2,451 8521 

- - --- - - - 52/241 

Podle Smlouvy 

Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsíčni 

účelových 
úvazek na 

náklady účelových 

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

projektu 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

(podíl) 
120 0,25 120 120 

180 0,401 1801 180 

n i 0.201 n 1 72 

120 0,401 1201 120 

120 0,40 120 120 

120 0,40 120 120 

120 0,40 120 120 

8521 2,451 8521 852 



Komentář: 

Všechny platy pracovníků prijemce
koordinátora odpovídají jejich 
pracovnímu úvazku na realizaci 
projektu a jejich tabulkového 
zařazení dle směrnic SU. Uvedené 
částky jdou zaokrouhlené nahoru. 

Příjemce č. 1 : VSB-TUO 
2022 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

U\:J.LOrULVVVU.Lf-IULjJUl..t::l-~llllUUVd.JIJ::>A - 1-\.L - r1 llUlld l... L 

Průměrný 

Role na měsíční 

projektu Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
(GP/RP/DP) projektu 

(podíl) 

GS historik architektury, průzkum památek 0,40 

RP výzkum budoucího rozvoj lokalit 0,20 

RP výzkum budoucího rozvoj lokalit 0,20 

RP informatik, tvorba GIS, 30 vizualizace 0,20 

RP výzkum v oblasti sídelní urbanizmus 0,20 

1,201 

53/241 

·1 -, 

Mzdové Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsíční 

náklady účelových 
úvazek na 

náklady účelových 

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

projektu 
(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

(podíl) 

102 102 0,40 102 102 

66 66 0,20 66 661 

57 57 0,20 57 57 
57 57 0,20 57 57 
57 57 0,20 57 57 

3391 3391 1,201 3391 339 



Všechny platy pracovníků 
odpovídají jejich pracovnímu 
úvazku na realizaci projektu a jejich 
tabulkového zařazeni dle směrnic 
příjemce. Uvedené částky jdou 
zaokrouhlené nahoru. 

Pfflemceč.2: UGN 
2022 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

technik 

administrátor 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

1Komentář: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GS 

RP 

RP 

DP 

DP 

DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx - Al - Příloha č. 2 

Průměrný 
měsíční 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
projektu 
(podíl) 

vedoucí stavebně-materiálového výzkumu 0,20 

stavebně-materiálový výzkum 0,30 

výzkum v oblasti environmentální geografie 0,30 

technická podpora projektu 0,50 

administrativa projektu 0,10 

I 1,401 

54/241 

1,- --- -- ~~-----~-

Mzdové Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsíční 

náklady účelových 
úvazek na 

náklady účelových 

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

77 77 0,20 77 77 

130 130 0,30 130 130 

98 0,30 98 98 

138 0,50 138 138 

28 0,10 28 28 

4711 4711 1,401 4711 471 



Všechny platy pracovníků 
odpovídají jejich pracovnímu 
úvazku na realizaci projektu a jejich 
tabulkového zařazení dle směrnic 
příjemce. Uvedené částky jdou 
zaokrouhlené nahoru. 

P~emceč.3: UPOL 
2022 

Titul, jméno, příjmení (stávající 
zaměstnanci) 

nebo pracovní pozice (noví 
zaměstnanci) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

GS 

RP 

RP 

I 

1..J'-'..L\„.11 V'-"'Y VV..LI -IVL.t'V'-~""--'llllVUVOoAl~A - f""'\..L - I I llVlllOI """• '-

Průměrný 

měsíční 

Specifikace předmětu činnosti úvazek na 
projektu 
(podíl) 

geoinformatik, 30 dokumentace, 3D 0,40 
vizualizace, e e-trackin 
geoinformatik, fotogram metrie, letecké I 0,301 
snímkování, obrazové anal · 
geoinformatik, 30 analytik, 3D vizualizace a I 0,501 

1výstu 

I 1,201 

55/241 

Mzdové Náklady z 
Průměrný 

Mzdové Náklady z 
měsíční 

náklady účelových 
úvazek na 

náklady účelových 

celkem výdajů MK 
projektu celkem výdajů MK 

(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 
(podíl) 

(tis. Kč/r) (tis. Kč/r) 

150 150 0,40 150 150 

1131 1131 0,301 1131 113 

150] 1501 0,501 1501 150 

4131 4131 1,201 4131 413 



Všechny platy pracovníků 
odpovídají Jejich pracovnímu 
úvazku na r-ealizaci proj~ktu a jejich 
tabulkovéna zarazenl dle směrnic 
příjemce. Uvedene,částky jdou 
zaokrouhlené nahoru. 

DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx-Al - Příloha č. 2 

56/241 



s iflkace-

Příjemce-koordinátor: SU 

2018 

Titul, jméno, příjmení/počet osob 

ekonom a personalista I 4 osoby (DPC) 

archeoinformatik asistent I 1 osoba 
DPC 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Mzdové náklady pracovníků odpovídají 
jejich očekávanému ekvivalentu 
pracovního úvazku na realizaci projektu 
a jejich tabulkového zařazení u 
říiemce. 

Role na 

I projektu 
(GP/RP/DP) 

DP 

DP 

DP 

LJV..LUrVL.'-IV vv..1.1-1ULtJVl......:;\.-...JllllVUYU·A•~A - ,-,,L, I lllVllU ""'·'" 

láška _projektu 

ektu 

Ekvivalent Mzdové 

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

technická podpora, administrativa projektu 360,00 68 

ekonomická a personální činnost 180,00 34 

asistence při digitalizaci dat - GIS 144,00 36 

684,00 138 

57/241 

Podle Smlouvy 

Náklady z Ekvivalent Mzdové Náklady z 
účelových úvazku na náklady účelových 

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

68 360,00 68 68 

34 180,00 34 34 

I 
36 144,00 36 361 

1381 684,00 138 138 



Příjemce č. 1: VSB-TUO 
2018 

Titul, jméno, příjmení/počet osob 

administrátor a technik projektu I 1 
racovník (DPČ 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Všechny platy pracovníků odpovídají 
jejich pracovnímu úvazku na realizaci 
projektu a jejich tabulkového zařazení 
dle směrnic příjemce Uvedené částky 
jdou zaokrouhlené nahoru . 

Příjemce č. 2: UGN 
2018 

Role na 

I projektu 
(GP/RP/DP) 

IDP 

DG18P020VV017-rozpocet-Smlouva .xlsx -A2 - Příloha č . 2 

Ekvivalent Mzdové 

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

administrativa a technická podpora projektu 144,00 27 

144,00 27 

58/241 

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) 

27 144,00 27 27 

271 144,00 27 27 



Titul, jméno, příjmení/počet osob 

materiálový analytik (OPP) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Všechny platy pracovníků odpovídají 
jejich pracovnímu úvazku na realizaci 
projektu a jejich tabulkového zařazení 
dle směrnic příjemce. Uvedené částky 
jdou zaokrouhlené nahoru. 

Pffiemceč.3: UPOL 
2018 

Titul, jméno, příjmení/počet osob 

administrétor a technik projektu I 1 
racovník íDPČ 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

DP 

Role na 

I projektu 
(GP/RP/DP) 

IDP 

U\::J.LOt'ULUVVU.L/-ruz:pucel-;:)fTllUUVc:l.Xl:SX - PIL - t'fllUflC:I c. L 

Ekvivalent Mzdové 

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

materiálové analýzy 180,00 45 

180,00 45 

Ekvivalent Mzdové 

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

administrativa a technická podpora projektu 144,00 27 

59/241 

Náklady z Ekvivalent Mzdové Náklady z 
účelových úvazku na náklady účelových 

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

45 180,00 45 45 

45 180,00 45 45 

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) 

27 144,00 27 27 



DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx - A2 - Příloha č. 2 

Celkem: I 144,001 211 27 144,001 211 27 

Komentář: 

Všechny platy pracovníků odpovídají 
jejich pracovnímu úvazku na realizaci 
projektu a jejich tabulkového zařazení 
dle směrnic příjemce. Uvedené částky 
jdou zaokrouhlené nahoru. 

60/241 
-~-=-=·-:mi -·--~--~-~-



lfikace-

Příjemce-koordinátor: SU 

2019 

Titul, jméno, příjmení/počet osob 

ekonom a personalista/ 4 osoby 
DPČ 

geoarcheolog I 1 osoba (DPC) 

archeobotanik / 1 osoba (DPČ) 

archeozoolog / 1 osoba (DPČ) 

antropolog I 1 osoba (DPČ:) 

archeoinformatik asistent I 2 osoby 
DPČ} 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Mzdové náklady pracovníků 
odpovídají jejich očekávanému 
ekvivalentu pracovního úvazku na 
realizaci projektu a jejich 
tabulkového zařazení u oříiemce. 

Role na 
I projektu 

(GP/RP/DP) 

DP 

DP 

RP 

RP 

RP 

RP 

DP 

Ul:l.HSt'ULuvvu.i1-rozpoce1-::im1ouva.x1sx - AL - t'ruona c. L 

Přihláška projektu 

ektu 

Ekvivalent Mzdové 

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

technická podpora, administrativa projektu 480,00 90 

ekonomická a personální činnost I 240,001 451 

geoarcheogické analýzy I 192,001 481 

archeobotanické analýzy I 192,001 481 

archeozoologické analýzy 192,00 48 

antropologické analýzy 192,00 48 

asistence při sběru a digitalizaci dat - letecké 384,00 96 
snímkování a GIS 

11872,001 4231 

61/241 

Podle Smlouvy 

Náklady z Ekvivalent Mzdové Náklady z 
účelových úvazku na náklady účelových 

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

90 480,00 90 90 

451 240,001 451 45 

481 192,001 481 48 

481 192,001 481 48 

48 192,00 48 481 
48 192,00 48 481 

96 384,00 96 96 

4231 1872,001 4231 423 



Příjemce č. 1: VSB-TUO 
2019 

Titul, jméno, příjmení/počet osob I 
Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

administiátor a technik projektu I 1 IDP 
racovník (DPČ 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Všechny platy pracovníků 
odpovídají jejich pracovnímu 
úvazku na realizaci projektu a jejich 
tabulkového zařazení dle směrnic 
příjemce. Uvedené částky jdou 
zaokrouhlené nahoru. 

Příjemce č. 2: UGN 
2019 

DG18P020VV017-rozpocet-Smlouva.xlsx - A2 - Příloha č . 2 

Ekvivalent 

Specifikace předmětu činnosti 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

administrativa a technická podpora projektu 192,00 

192,00 

62/241 

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) 

36 36 192,00 36 36 

36 361 192,00 36 36 



Titul, jméno, přijmení/počet osob 

materiálový analytik (DPP) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Všechny platy pracovníků 
odpovídají jejich pracovnímu 
úvazku na realizaci projektu a jejich 
tabulkového zařazení dle směrnic 
příjemce. Uvedené částky jdou 
zaokrouhlené nahoru. 

Pffiemceč.3: UPOL 
2019 

Titul, jméno, příjmení/počet osob 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

DP 

Role na 

I projektu 
(GP/RP/DP) 

administrátor a technik projektu I 1 I DP 
racovník <DPČ 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

"-''-11..LUI '-'"-'-'V VV..LI IVL.t-''-''-'-~ ..,,,,,,vuvu.n1~n l"""\.C.. I lllVllU ""· "'-

Ekvivalent Mzdové 

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

materiálové analýzy 240,00 60 

240,00 60 

Ekvivalent Mzdové 

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

administrativa a technická podpora projektu 192,00 36 

63/241 

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) 

60 240,00 60 60 

60 240,00 60 60 

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) 

36 192,00 36 36 



DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx-A2 - Příloha č. 2 

Celkem: I 192,001 361 36 192,001 361 36 

Komentář: 

Všechny platy praCQvniků 
Qdpovídaji iejieh pracovnímu 
úvazku na realizaci projektu a jefich 
tabulkového zai'azenl dle směrnic 
přijemce. Uvedené čéstky jdou 
zaokrouhlené nahoru . 

64/241 



Příjemce-koordinátor: SU 

2020 

Titul, jméno, příjmení/počet osob 

ekonom a personalista I 4 osoby 
DPC 

geoarcheolog / 1 osoba (DPC) 

archeobotanik /1 osoba (DPČ) 

,archeolozoolog I 1 osoba (DPČ) 

antropolog / 1 osoba (DPC) 

archeoinformatik asistent I 2 osoby 
(DPČ) 
Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Mzdové náklady pracovníků 
odpovídají jejich očekávanému 
ekvivalentu pracovního úvazku na 
realizaci projektu a jejich 
tabulkového zařazení u oříiemce. 

Role na 
I projektu 

(GP/RP/DP) 

DP 

DP 

RP 

RP 

RP 

RP 

DP 

DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx -A2 - Příloha č. 2 

Přihláška proj ektu 

Ekvivalent Mzdové 

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

technická podpora, administrativa projektu 480,00 90 

ekonomická a personální činnost I 240,001 451 

geoarcheogické analýzy I 192,001 481 

archeobotanické analýzy I 192,001 481 

antropologické analýzy 192,00 48 

antropologické analýzy 192,00 48 

asistence při sběru a digitalizaci dat - letecké 384,00 96 
snímkování a GIS 

11872,001 4231 

65/241 

Podle Smlou\IY 

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) 

90 480,00 90 90 

451 240,001 45] 45 

481 192,001 481 48 

481 192,00I 481 48 

48 192,00 48 48 

48 192,00 48 48 

96 384,00 96 96 

4231 1872,001 4231 423 



Příjemce č. 1: VSB-TUO 
2020 

Titul, jméno, příjmení/počet osob I 
Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

administrátor a technik projektu / 1 I DP 
racovník (DPČ 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Všechny platy pracovníků 
odpovídají jejich pracovnímu 
úvazku na realizaci projektu a jejich 
tabulkového zařazeni dle směrnic 
příjemce. Uvedené částky jdou 
zaokrouhlené nahoru. 

Příjemce č. 2: UGN 
.2020 

DG18P020VV017-rozpocet-Smlouva.xlsx -A2 - Příloha č. 2 

Ekvivalent Mzdové 

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

administrativa a technická podpora projektu 192,00 36 

192,00 36 

66/241 

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) 

36 192,00 36 36 

361 192,00 36 36 

---~--------.__...-_...__ _____________ __,, ____ _._ _______ Jllll!!!!~==-.............. ...-... .__ __ „.___.„.__.„.___.lllm:::a.......J~------11!!!1..--.J!!!!!!!l~----....!!!!il!l!!!!!!!!---l!ll!!!!!!!i~-..J:==:1-..... ~ 



Titul, jméno, příjmení/počet osob 

materiálový analytik (OPP) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Všechny platy pracovníků 
odpovídají jejich pracovnímu 
úvazku na realizaci projektu a jejich 
tabulkového zarazení dle směrnic 
příjemce. Uvedené částky jdou 
zaokrouhlené nahoru. 

Pfflemceč.3: UPOL 
2020 

Titul, jméno, příjmení/počet osob 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

DP 

Role na 

I projektu 
(GP/RP/DP) 

administrátor a technik projektu/ 1 IDP 
racovník <DPČ 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

U\J.LOl""ULUV VU.L /-1 ULJJULeL-;:)llllUUVd .Xl~X - P.L - t'íllUrli:I C. L 

Ekvivalent Mzdové 

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

materiálové analýzy 240,00 60 

240,00 60 

Ekvivalent Mzdové 

Spel:ifikace předmětu činnosti 
úvazku na náklady 
projektu celkem 
(hod/rok} (tis. Kč/r) 

administrativa a technická podpora projektu 192,00 36 

67/241 

Náklady z Ekvivalent Mzdové Náklady z 
účelových úvazku na háklady účelových 

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

60 240,00 60 60 

60 240,00 60 60 

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) 

36 192,00 36 36 



DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx -A2 - Příloha č. 2 

Celkem: r 192,001 361 36 192,001 361 36 

Komentář: 

Všechny platy pracovníků 
odpovidaji jejich pracovnímu 
úvazku na real~i projektu a jejich 
tabulkového zařazeni dle směmie 
příjemce. Uvedené Gástky jdou 
zaokrouhlené nahoru. 

68/241 



SDeCifikace -

Příjemce-koordinátor: SU 

2021 

Titul, jméno, příjmení/počet osob 

ekonom a personalista I 4 osoby 
(DPČ) 
geoarcheolog I 1 osoba (DPC) 

archeoinformatik asistent I 2 osoby 
DPČ) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Mzdové náklady pracovníků 
odpovídají jejich očekávanému 
ekvivalentu pracovního úvazku na 
realizaci projektu a jejich 
tabulkového zařazení u příjemce. 

Role na 
I projektu 

(GP/RP/DP) 

DP 

DP 

RP 

DP 

LIU.l.OrVLVV VV.l. / -1 VLtJV\..'CL-~l I llUUVO.J\l~J\ - ML - r I llVI 1a \... L 

Přihláška projektu 

Ekvivalent Mzdové 

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

technická podpora, administrativa projektu 480,00 90 

ekonomická a personální činnost I 240,001 451 

geoarcheologické analýzy I 192,001 481 

asistence při sběru a digitalizaci dat - GIS a I 288,00I 721 
fotoarammetrie 

1200,00 255 

69/241 

Podle Smlouvy 

Náklady z Ekvivalent Mzdové Náklady z 
účelových úvazku na náklady účelových 

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

90 480,00 90 90 

451 240,001 451 45 

481 192,00I 481 48 

721 288,001 721 72 

2551 1200,00 255 255 



Pfflemceč.1: VSB~UO 
2021 

Titul, jméno, příjmení/počet osob I 
Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

administrátor a technik projektu I 1 IDP 
racovník (DPČ 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Všechny platy pracovníků 
odpovídají jejich pracovnímu 
úvazku na realizaci projektu a jejich 
tabulkového zařazení dle směrnic 
příjemce. Uvedené částky jdou 
zaokrouhlené nahoru . 

Příjemce č. 2: UGN 
2021 

DG18P020VV017-rozpocet-Smlouva.xlsx -A2 - Příloha č . 2 

Ekvivalent Mzdové 

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

administrativa a technická podpora projektu 192,00 36 

192,00 36 

70/241 

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) 

36 192,00 36 36 

361 192,00 36 36 



Titul, jméno, příjmení/počet osob 

materiálový analytik (OPP) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Všechny platy pracovníků 
odpovídají jejich pracovnímu 
úvazku na realizaci projektu a jejich 
tabulkového zařazení dle směrnic 
příjemce. Uvedené částky jdou 
zaokrouhlené nahoru. 

Pfflemceč.3: UPOL 
2021 

Titul, jméno, přijmení/počet osob 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

DP 

Role na 

I projektu 
(GP/RP/DP) 

administrátor a technik projektu I 1 I DP 
racovník <DPČ 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

U\J.LOt"ULUVVU.L/-fULJJUL~L-.:>llllUUVd.Xl!>X - l't.L - t"lllUlld L. L 

Ekvivalent Mzdové 

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

materiálové analýzy 240,00 60 

240,00 60 

Ekvivalent Mzdové 

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

administrativa a technická podpora projektu 192,00 36 

71/241 

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) 

60 240,00 60 60 

60 240,00 60 60 

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) 

36 192,00 36 36 



DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx -A2 - Příloha č. 2 

Celkem: I 192,001 361 36 192,001 361 36 

Komentář: 

Všechny platy praeovníkú 
odf)ovídaji jejich pracovnímu 
úvazku na realizaci projektu a jejich 
tabulkového zafazení dle směrnic 
přijemce. Uvedené částky jdou 
zaokrouhlené nahoru. 

72/241 



S1 ifikace -

Příjemce-koordinátor: SU 

2022 

Titul, jméno, příjmení/počet osob 

ekonom a personalista I 4 osoby 
DPČ 

!geoarcheolog I 1 osoba (DPČ) 

archeoinformatik asistent I 2 osoby 
DPČ) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Mzdové náklady pracovníků 
odpovídají jejich očekávanému 
ekvivalentu pracovního úvazku na 
realizaci projektu a jejich 
tabulkového zařazení u příjemce. 

Role na 
I projektu 

(GP/RP/DP) 

DP 

DP 

RP 

DP 

U\JJ.Ot'VLVVVVJ./ - JUL(.JUl..t::l - .:>llllUUVd.J!.l::>J!. - 1-\L - t'lllUlld l... L 

Přihláška projektu 

ektu 

Ekvivalent Mzdové 

Specifikace předmětu činnosti 
úvazku na náklady 
projektu celkem 

=i (hod/rok) (tis. Kč/r) 
technická podpora, administrativa projektu 480,00 90 

ekonomická a personální činnost I 240,001 451 

geoarcheologické analýzy I 192,001 481 

asistence při sběru a digitalizaci dat - GIS a I 288,00I 721 
fotoarammetrie 

1200,00 255 

73/241 

Podle Smlouvy 

Náklady z Ekvivalent Mzdové Náklady z 
účelových úvazku na náklady účelových 

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

90 480,00 90 90 

451 240,001 451 45 

481 192,00I 481 48 

721 288,001 721 72 

2551 1200,00 255 255 



Příjemce č. 1 ~ VSB-TUO 
2022 

Titul, jméno, příjmení/počet osob I 
Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

.administrátor a technik projektu I 1 IDP 
racovník (OPČ) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (víz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Všechny platy pracovníků 
odpovídají jejich pracovnímu 
úvazku na realizaci projektu a jejich 
tabulkového zařazení dle směrnic 
příjemce. Uvedené částky jdou 
zaokrouhlené nahoru. 

Příjemce č. 2: UGN 
2022 

DG18P020VV017-rozpocet-Smlouva.xlsx - A2 - Příloha č. 2 

Ekvivalent 

Specifikace předmětu činnosti 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

administrativa a technická podpora projektu 192,00 

192,00 

74/241 

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) 

36 36 192,00 36 36 

36 361 192,00 36 36 



Titul, jméno, příjmení/počet osob 

materiálový analytik (OPP) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Všechny platy pracovnfků 
odpovídají jejich pracovnímu 
úvazku na realizaci projektu a jejich 
tabulkového zařazeni dle směrnic 
příjemce. Uvedené částky jdou 
zaokrouhlené nahoru. 

Pfflemceč.3: UPOL 
2022 

Titul, jméno, příjmení/počet osob 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

DP 

Role na 

I projektu 
(GP/RP/DP) 

administrátor a technik projektu/ 1 IDP 
racovník (DPČ) 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

-- ...... -·---· ... -~, ,_.._,..,_.__~-•• • •--•-·"'..1" r 1- ,,,,_, , .,.._._ 

Ekvivalent Mzdové 

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

materiálové analýzy 240,00 60 

240,00 . 60 

Ekvivalent Mzdové 

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

administrativa a technická podpora projektu 192,00 36 

75/241 

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) 

60 240,00 60 60 

60 240,00 60 60 

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) 

36 192,00 36 36 



DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx-A2- Příloha č. 2 

Celkem: I 192,001 361 36 192,001 361 36 

Komentář: 

Všechny platy pracovníků 
odpovídají jejich pracovnímu 
úvazku na realizaci projektu a jejich 
tabulkového zařaz€nl dle směmlc 
přijemce. Uvedené částky jdou 
zaokrouhlené nahoru. 

76/241 



„„kace. 

Příjemce-koordinátor: SU 

2018 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

3 příjemci stipendií - studenti SU 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

U\.J..1.0rULVV VU.1./ - 1 ULf.JUL.'Cl-.„;u111uuva.J\.l;:)J\ - MJ, M"'t - rr llUI IO l... L 

I 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

IDP 

A3: A4 ektu 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

asistence při heuristickém výzkumu 

77/241 

Přihláška projektu 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

450,00 

450,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

45 

45 

Podle Smlouvy 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

45 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

450,00 

451 450,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

45 

45 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

45 

45 



DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx - A3; A4 - Příloha č. 2 

Sb.ldenti příjemce-koordinátora se 
budou podílet jako asistenti výzkumu 
na realizaci projektu. Stipendia a jejich 
vyše budou přiděleny dle daného podílu 
studentů na projektu. Uvedené částky 
jsou zaokrouhlené nahoru. 

Pfflemceč.1: VSB~UO 

2018 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení I 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

2 příjemci stipendií - studenti VšB-TUO I DP 

--~------=-. ---. ~-

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace přeamětu činnosti 

asistence při heuristickém výzkumu 

78/241 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

200,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

20 

- -- ==-------
_________________ , __ ....-__ 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

20 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

200,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

20 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

20 

_..__-:_.-,,. =---j 



Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Studenti příjemce se budou podílet jako 
asistenti výzkumu na realizaci projektu. 
Stipendia a jejich výše budou přiděleny 
dle daného podílu studentů na projektu. 
Uvedené částky jsou zaokrouhlené 
nahoru. 

Příjemce č. 2: UGN 
2018 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
(viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

-- .... -· --- •• - ....... ~ . _.._,.... __ "" -·· ··--·--- ·.,,- , ,_,. „-. . . · ·- · ·- -· -

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

I 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

79/241 

200,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

20 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

20 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

200,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

20 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

20 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

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

Celkem: 

Komentář: 

Pffiemceč.3: UPOL 
2018 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků 
{víz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

2 příjemci stipendií - studenti UP 

I 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

IDP 

----""'-=-

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

asistence při heuristickém výzkumu 

80/241 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

200,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

20 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdaj:j MK 
(tis. Kč/r) 

20 

" --'-'------~--- - __....__ --------- ----~-----~-----

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

200,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

20 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

20 

•~• r •· . -=--. "' 



Ul.J.LOl'ULUVVU.L/-fULJJUl.t:l-::>llllUUVd.Xl:>X - PI:>/ PI'+ - l'lllUlld l.. L 

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků I fviz Manuál) . 
Celkem: 200,00 20 20 200,00 20 20 

Komentář: 

Studenti příjemce se budou podílet jako 
asistenti výzkumu na realizaci projektu. 
Stipendia a jejich výše budou přiděleny 
dle daného podílu studentů na projektu. 
Uvedené částky jsou zaokrouhlené 
nahoru. 

81/241 
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SoecifUt.-. 

Příjemce-koordinátor: SU 

2019 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

3 příjemci stipendií - studenti SU 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

I 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

IDP 

l_ ----·-·- _ , 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

asistence při výzkumu 

82/241 

Přihláška projektu 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvívalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

600,00 

600,00 

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 

Ekvívalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok} 

600,00 

601 600,00 

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 



"-''-'.LVI V'-""' V V V.LI I V'-PV'-''- IL ..... 11 llVU VU ol'\l..:JI'\ """"I r'\"""T I I llVI IU '-'• '-

Studenti příjemce-koordinátora se 
budou podílet jako asistenti 
výzkumu na realizaci 
projektu.Stipendia a jejich výše 
budou přiděleny dle daného podílu 
studentů na projektu. Uvedené 
částky jsou zaokrouhlené nahoru. 

Pffiemceč.1: VSB~UO 

2019 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení I 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

2 příjemci stipendií - studenti VŠB- I DP 
TUO 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

asistence při výzkumu 

83/241 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

300,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

30 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

30 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

300,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

{tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

30 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

30 



Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Studenti příjemce se budou podílet 
jako asistenti výzkumu na realizaci 
projektu. Stipendia a jejich výše 
budou přiděleny dle daného podílu 
studentů na projektu. Uvedené 
částky jsou zaokrouhlené nahoru. 

UGN 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

DG18P020VV017-rozpocet-Smlouva.xlsx - A3; A4 - Příloha č. 2 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

I 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

84/241 

300,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

30 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

30 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

300,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

30 

Mzdové 
náklady 
celkem 

~is. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

L ______ _ 
---~-- -~-~-------- ·----- - - -- ------ _..-;:..._. -·--------'=---

30 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 



Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (vit Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Pffiemceč.3: UPOL 
2019 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

2 příjemci stipendií - studenti UP 

LJ'-J.LUrVLVY VV..l.1 - 1\.JLl""\.J\..\..\. ..lllllVUVU•'""'" ''-'I,,..,. t •••-••..,,. """""-. 

I 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

lDP 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

asistence při výzkumu 

85/241 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

300,001 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

30 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
{tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

30 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

300,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

30 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

30 
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Nemazat - slouží pro vložení dalšlch I fádkú (0z Manuál) 

Celkem: 300,00 30 30 300,00 30 30 

Komentář: 

Studenti přijemce se budou podílet 
jako asistenti výzkumu na realizaci 
projektll Stipendia a jejtch výše 
budou přiděleny dle daného podilu 
studentů na projektu. Uvedené 
částky jsou zaokrouhlené nahoru. 



"1kace - nákla 

Příjemce-koordinátor: SU 

2020 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

3 příjemci stipendií - studenti SU 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

I 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

IDP 

. --,.----„ ..... .... _. ... „_. ,„ ._, , .. ..... , . . . . . · ·-··- -- -

A3; A4 ktu 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

asistence při výzkumu 

87/241 

Přihláška projektu 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

600,00 

600,00 

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) 

600,00 

601 600,00 

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 
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Studenti příjemce-koordinátora se 
budou podílet jako asistenti 
výzkumu na realizaci projektu. 
Stipendia a jejich výše budou 
přiděleny dle daného podílu 
studentů na projektu. Uvedené 
částky jsou zaokrouhlené nahoru. 

Příjemce č. 1 : VSB-TUO 
2020 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení I 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

2 příjemci stipendií - studenti VŠB- I DP 
TUO 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

asistence při výzkumu 

88/241 ------- - ........-.....-------·----·---------------------- -~ 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu-::i 
(hod/rok) 

300,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

{tis. Kč/r) 

30 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
{tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
{tis. Kč/r) 

30 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

300,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

{tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

30 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
{tis. Kč/r) 

30 



Nemazat - slouží pro vložení dalšich 
řádků (vit Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Studenti příjemce se budou podílet 
jako asistenti výzkumu na realizaci 
projektu. SStipendia a jejich výše 
budou přiděleny dle daného podílu 
studentů na projektu. Uvedené 
částky jsou zaokrouhlené nahoru. 

Pfflemceč.2: UGN 
2020 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

uuuwuLuvvu.i1-rozpocer-:>m1ouva.x1sx - A_j; A4 - l'nrona c. L 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

I 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

89/241 

300,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

30 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

30 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

300,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
{hod/rok) 

30 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

30 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

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

Celkem: 

Komentář: 

Pffiemceč.3: UPOL 
2020 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

2 příjemci stipendií - studenti UP 

I 

Role na 
projektu 

{GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

IDP 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

asistence při výzkumu 

90/241 
'~~---"'---~~-........ ~- -;---y=mf -

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
{hod/rok) 

0,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

{tis. Kč/r) 

o 

Ekvivalent 1 Mzdové 
úvazku na náklady 
projektu · ~ celkem 
(hod/rok) (tis. Kč/r) 

300,00 30 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
{tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

30 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

300,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

30 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

30 



LJCJUSl'ULUVVUl 1-rozpocet-::imrouva.xrsx - Aj; A4 - l'nrona c. L 

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

Celkem: 300,00 30 30 300,00 30 30 

Komentář: 

Studenti příjemce se budou podílet 
jako asistenti výzkumu na realizaci 
projektu. Stipendia a jejich výše 
budou přiděleny dle daného podílu 
studentů na projektu. Uvedené 
částky jsou zaokrouhlené nahoru. 

91/241 



DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx -A3; A4 - Příloha č. 2 

Soeclflkace • nákla, 

Příjemce-koordinátor: SU 

2021 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

3 příjemci stipendií - studenti SU 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
ládků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

I 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

IDP 

---.-:; . ::-_____________ .._ ___________ _ 

Přihláška projektu 
A3;A4 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

asistence při výzkumu 

92/241 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

600,00 

600,00 

--·-·--·-- ------ ~------------

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 

Podle Smlouvy 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

600,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

60 

601 600,00 60 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

60 

60 



U\.J.LOrULVVVU.L/ - fULjJUl.t:::l- .:>llllUUVd.Jl.l::>JI. - M.:>; M<t - rrrrurrd l.. L 

Studenti příjemce-koordinátora se 
budou podílet jako asistenti 
výzkumu na realizaci projektu. 
Stipendia a jejich výše budou 
přiděleny dle daného podílu 
studentů na projektu. Uvedené 
částky jsou zaokrouhlené nahoru. 

Pfflemceč.1: VSB~UO 

2021 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků {viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení I 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

:2 příjemci stipendií - studenti VŠB- I DP 
TUO 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

asistence při výzkumu 

93/241 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

300,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

30 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

30 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

300,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

30 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

30 



Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Studenti příjemce se budou podílet 
jako asistenti výzkumu na realizaci 
projektu. Stipendia a jejich výše 
budou přiděleny dle daného podílu 
studentů na projektu. Uvedené 
částky jsou zaokrouhlené nahoru. 

Pfflemceč.2: UGN 
2021 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx - A3; A4 - Příloha č. 2 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

I 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

94/241 

300,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

30 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

•. „- -. - -----. -------------- ------------~- ~ ~---- -----

30 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

300,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku-na 
projektu 
(hod/rok) 

30 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

30 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

---------L...~------



Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Příjemce č. 3: UPOL 
2021 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

2 příjemci stipendií - studenti UP 

- _..__, --- • • _ ...... , • -"-f"'-"""'"" ...,,,, ,,-_.'"" „_.nr.Jn '""-I r-'\"""T 1 1 11-.11~ '-• -

I 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

IDP 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

asistence při výzkumu 

95/241 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

300,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

30 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

30 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

300,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

30 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

30 



DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx-A3; A4- Příloha č. 2 

Nemazat - slouží pro v/o-zem dafšícl'I I fádků (viz Manuál} 

Celkem: 300,00 30 30 300,00 30 30 

Komentář: 

Studenti přijernoo se budou podílet 
jaka asistenti výzkumu na rea1izaci 
projektu. Stipendia a jejich výše 
budou pňděterry dle danéhG podílu 
studentů na projektu. Uvedené 
čéstky jsou zaokrouhlené nahoru. 

96/241 -
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S: 1kace - nákJa 

Příjemce-koordinátor: SU 

2022 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

4 příjemci stipendií - studenti SU 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

I 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

IDP 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

asistence při vyhodnocení výzkumu 

97/241 

Přihláška projektu 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

600,00 

600,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

60 

60 

Podle Smlouvy 

Náklady z 
účelových 

výdaju MK 
(tis. Kč/r} 

o 

Náklady z 
účelových 

výdaju MK 
(tis. Kč/r) 

60 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

600,00 

601 600,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

60 

60 

Náklady z 
účelových 

výdaju MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdaju MK 
(tis. Kč/r) 

60 

60 



1..,,,__ 
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Studenti příjemce-koordinátora se 
budou podílet jako asistenti 
výzkumu na realizaci projektu. 
Stipendia a jejich výše budou 
přiděleny dle daného podílu 
studentů na projektu. Uvedené 
částky jsou zaokrouhlené nahoru. 

Příjemce č. 1 : VSB-TUO 
2022 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení I 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

2 příjemci stipendií - studenti VŠB- I DP 
TUO 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

asistence při vyhodnocení výzkumu 

98/241 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
{hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

300,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

30 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

30 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok} 

300,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

30 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

30 



Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Studenti příjemce se budou podílet 
jako asistenti výzkumu na realizaci 
projektu. Stipendia a jejich výše 
budou přiděleny dle daného podílu 
studentů na projektu. Uvedené 
částky jsou zaokrouhlené nahoru. 

Příjemce č. 2: UGN 
2022 

Titui, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

U\J.LOt"ULUVVU.L/-fULfJUCt::!t-.:>rrnuuva.Xl:SX - p.;:,; p.q - t"lllUfld c. L 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

I 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

99/241 

300,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

30 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r:) 

30 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

300,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

30 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

30 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 



Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Příjemce č. 3: UPOL 
2022 

Titul, jméno, příjmení 

Nemazat - slouží pro vložení dalších 
řádků (viz Manuál) 

Celkem: 

Komentář: 

Titul, jméno, příjmení 

2 příjemci stipendií - studenti UP 

DG18P020W017-rozpocet-Smlouva.xlsx - A3; A4 - Příloha č. 2 

I 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

Role na 
projektu 

(GP/RP/DP) 

IDP 

Specifikace předmětu činnosti 

Specifikace předmětu činnosti 

asistence při vyhodnocení výzkumu 

100/241 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

300,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

30 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

30 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

0,00 

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok) 

300,00 

Mzdové 
náklady 
celkem 

o 

(tis. Kč/r) 

o 

Mzdové 
náklady 
celkem 

(tis. Kč/r) 

30 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

o 

Náklady z 
účelových 

výdajů MK 
(tis. Kč/r) 

30 

-~-~~~-----~-~------==:---=-~ 
, _____________ -- _..-__ ___ . --~----__. ________ .__.,,.. __ .__ ____ _ 

„~--
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Nemazat - slouží pro vložení dalších I řádků (viz Manuál) 

Celkem: 300,00 30 30 300,00 30 30 

Komentář: 

Studenti příjemce se budou podílet 
jako asistenti výzkumu na realizaci 
projektu. Stipendia a jejich výše 
budou přiděleny dle daného podílu 
studentů na projektu. Uvedené 
částky jsou zaokrouhlené nahoru. 

101/241 
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Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

AS: A8 Dl'Oiektu 
Příjemce-koordinátor: SU 

2018 

Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody jsou u příjemce-koordinátora (SU) ve výši 34% ze mzdových 
nákladů pracovníků podílejících se na projektu, podílejících se na projektu, tj. mzdových 
nákladů vynaložených na realizaci projektu. Uvedená celková částka odpovídá souhrnu 
povinných zákonných odvodů u všech dotčených pracovníků příjemce, zaokrouhlená 
nahoru. 

FKSP 

FKSP 

C~kem: 

Komentář: 

Výše přídělu do FKSP je u příjemce-koordinátora (SU) ve výši 2% ze mzdových nákladů 
nákladů pracovníků podílejících se na projektu, tj. mzdových nákladů vynaložených na 
realizaci projektu. Uvedená celková částka odpovídá souhrnu přídělů do FKSP u všech 
dotčených pracovníků příjemce, zaokrouhlená nahoru 

102/241 '------- =------------ -----------

Přihláška projektu Podle Smlouvy 

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

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

Kč/r) 

264 264 264 264 

264 264 264 264 

Příděl do fondu 
kulturních a 

Příděl do FKSP z 
Příděl do fondu 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

kulturních a 
Příděl do FKSP z 

celkem (tis. Kč/r} 
MK (tis. Kč/r) 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

-16 16 16 16 

16 16 16 16 



uu.iot'uLuvvu.i1-rozpoce1-:::>m1ouva.x1sx - A:J; AO - t'rnona c. L 

Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Příjemce č. 1: VSB-TUO 
2018 

Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody jsou u příjemce (VSB-TUO) ve výši 34% ze mzdových nákladů 
pracovníků podílejících se na projektu, podílejících se na projektu, tj. mzdových nákladů 
vynaložených na realizaci projektu. Uvedená celková částka odpovídá souhrnu povinných 
zákonných odvodů u všech dotčených pracovníků příjemce, zaokrouhlená nahoru. 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

Příděl do FKSP se pracovníků příjemce (VSB-TUO) netýká. 

Pfflemceč.2: UGN 
2018 

103/241 

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

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

Kč/r) 

96 96 96 96 

96 96 96 96 

Příděl do fondu 
kulturních a 

Příděl do FKSP z 
Příděl do fondu 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

kulturních a 
Příděl do FKSP z 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

o o o 01 
o o o ol 
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Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

1Komentář: 

Povinné zákonné odvody jsou u příjemce (UGN) ve výši 34% ze mzdových nákladů 
pracovníků podílejících se na projektu, podílejících se na projektu, tj. mzdových nákladů 
vynaložených na realizaci projektu. Uvedená celková částka odpovídá souhrnu povinných 
zákonných odvodů u všech dotčených pracovníků příjemce, zaokrouhlená nahoru. 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

Výše přídělu do FKSP je u příjemce (UGN) ve výši 1,5% ze mzdových nákladů nákladů 
pracovníků podílejících se na projektu, tj. mzdových nákladů vynaložených na realizaci 
projektu. Uvedená celková částka odpovídá souhrnu přídělů do FKSP u všech dotčených 
pracovníků příjemce, zaokrouhlená nahoru. 

Pffiemceč.3: UPOL 
2018 

Povinné zákonné odvody 

--=--- __ ; ----==-~----~----~--~--
104/241 -

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

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

Kč/r) 

120 120 120 120 

120 120 120 120 

Příděl do fondu 

I 
kulturních a 

Příděl do FKSP z 
Příděl do fondu 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

kulturních a 
Příděl do FKSP z 

l celkem (tis. Kč/r) 
8 

MK (tis. Kč/r) 
sociálních potřeb 

účelových výdajů 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

8 8 8 
I 8 8 8 8 

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

Kč/r) Kč/r) výdajů MK (tis. 
Kč/r) 
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Komentář: 

Povinné zákonné odvody jsou u příjemce (UP) ve výši 34% ze mzdových nákladů 
pracovníků podílejících se na projektu, podílejících se na projektu, tj. mzdových nákladů 
vynaložených na realizaci projektu. Uvedená celková částka odpovídá souhrnu povinných 
zákonných odvodů u všech dotčených pracovníků příjemce, zaokrouhlená nahoru. 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

Výše přídělu do FKSP (resp. Sociálního fondu) je u prijemce (UP) ve výši 1,5% ze 
mzdových nákladů nákladů pracovníků podílejících se na projektu, tj. mzdových nákladů 
vynaložených na realizaci projektu. Uvedená celková částka odpovídá souhrnu prfdělů do 
FKSP u všech dotčených pracovníků príjemce, zaokrouhlená nahoru. 

106/241 
-~-

Příděl do fondu 

I kulturních a 
Příděl do FKSP z 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

I 6 6 

I 6 6 

Příděl do fondu 
kulturních a 

Příděl do FKSP z 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

6 6 

6 6 
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Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Příjemce-koordinátor: 

2019 

Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody jsou u příjemce-koordinátora (SU) ve výši 34% ze 
mzdových nákladů pracovníků podílejících se na projektu, podílejících se na 
projektu, tj. mzdových nákladů vynaložených na realizaci projektu. Uvedená 
celková částka odpovídá souhrnu povinných zákonných odvodů u všech dotčených 
racovnlku oříiemce, zaokrouhlená nahoru. 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

Výše přídělu do FKSP je u příjemce-koordinátora (SU) ve výši 2% ze mzdových 
nákladů nákladů pracovníků podílejících se na projektu, tj . mzdových nákladů 
vynaložených na realizaci projektu. Uvedená celková částka odpovídá souhrnu 
přídělů do FKSP u všech dotčených pracovníků příjemce, zaokrouhlená nahoru. 

107/241 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 

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

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

Kč/r) 

434 434 434 434 

434 434 434 434 

Příděl do fondu 

I kulturních a 
Příděl do FKSP z 

Příděl do fondu 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

kultumich a 
Příděl do FKSP z 

celkem (tis. Kčlr) 
MK (tis. Kč/r) 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

I 26 26 26 26 

1 26 26 26 26 
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Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Příjemce č. 1 : VSB-TUO 
2019 

Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody jsou u příjemce (VSB-TUO) ve výši 34% ze mzdových 
nákladů pracovníků podílejících se na projektu, podílejících se na projektu, tj. 
mzdových nákladů vynaložených na realizaci projektu. Uvedená celková částka 
odpovídá souhrnu povinných zákonných odvodů u všech dotčených pracovníků 
říiemce. zaokrouhlená nahoru. 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

Příděl do FKSP se pracovníků příjemce (VŠB-TUO) netýká. 

Pfflemceč.2: UGN 
2019 

108/241 

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

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

128 

128 

Příděl do fondu 
kulturních a 

sociálních potřeb 
celkem (tis. Kč/r) 

o 
o 

128 

128 

Příděl do FKSP z 
účelových výdajů 

MK (tis. Kč/r) 

o 
o 

128 

128 

Příděl do fondu 
kulturních a 

sociálnich potřeb 
celkem (tis. Kč/rJ 

o 
o 

Kč/r) 

128 

128 

Příděl do FKSP z 
účelových výdajů 

MK (tis. Kč/r) 

o 
o 

w . - ........, --- ---
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Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Povinné zákonné odvody jsou u příjemce (úGN) ve výši 34% ze mzdových nákladů 
pracovníků podílejících se na projektu, podílejících se na projektu, tj. mzdových 
nákladů vynaložených na realizaci projektu. Uvedená celková částka odpovídá 
souhrnu povinných zákonných odvodů u všech dotčených pracovníků příjemce, 
zaokrouhlená nahoru. 

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

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

Kč/r) 

160 160 160 160 

160 160 160 160 

I kulturních a Příděl do FKSP z Příděl do fondu FKSP Příděl do fondu 
FKSP sociálnich potleb účelových výdajů kultumlch a Přiděl do FKSP z 

Celkem: celkem (tis. Kč/r) MK (tis. Kč/r) sociálnlch pot1eb ůčelovych výdajů 

Komentář: 

Výše přídělu do FKSP je u příjemce (úGN) ve výši 1,5% ze mzdových nákladů 
nákladů pracovníků podílejících se na projektu, tj. mzdových nákladů vynaložených 
na realizaci projektu. Uvedená celková částka odpovídá souhrnu přídělů do FKSP 
u všech dotčených pracovníků příjemce, zaokrouhlená nahoru. 

Pfflemceč.3: UPOL 
2019 

Povinné zákonné odvody 

109/241 

T 
10 

celkem (tis. Kč/r) MK (tis. Kč/r) 

I 
10 

101 
10 

10 10 101 101 

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

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

Kč/r) 
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Povinné zákonné odvody 153 153 153 153 

Celkem: 153 153 153 153 

110/241 
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Komentář: 

Povinné zákonné odvody jsou u příjemce (UP) ve výši 34% ze mzdových nákladů 
pracovníků podílejících se na projektu, podílejících se na projektu, tj. mzdových 
nákladů vynaložených na realizaci projektu. Uvedená celková částka odpovídá 
souhrnu povinných zákonných odvodů u všech dotčených pracovníků příjemce, 
zaokrouhlená nahoru. 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

Výše přídělu do FKSP (resp. Sociálního fondu) je u příjemce (UP) ve výši 1,5% ze 
mzdových nákladů nákladů pracovníků podílejících se na projektu, tj. mzdových 
nákladů vynaložených na realizaci projektu. Uvedená celková částka odpovídá 
souhrnu přídělů do FKSP u všech dotčených pracovníků příjemce, zaokrouhlená 
nahoru. 

111/241 

Příděl do fondu 

I kulturních a 
Příděl do FKSP z 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

I 7 7 

I 7 7 

Příděl do fondu 
kulturních a 

Příděl do FKSP z 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

7 7 

71 7 
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Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Povinné zákonné odvody jsou u příjemce-koordinátora (SU) ve výši 34% ze 
mzdových nákladů pracovnfků podflejících se na projektu, podílejícfch se na 
projektu, tj. mzdových nákladů vynaložených na realizaci projektu. Uvedená 
celková částka odpovídá souhrnu povinných zákonných odvodů u všech dotčených 
racovnfků ofiiemce, zaokrouhlená nahoru 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

Výše přídělu do FKSP je u příjemce-koordinátora (SU) ve výši 2% ze mzdových 
nákladů nákladů pracovníků podílejících se na projektu, tj. mzdových nákladů 
vynaložených na realizaci projektu. Uvedená celková částka odpovídá souhrnu 
přfdělů do FKSP u všech dotčených pracovnfků příjemce, zaokrouhlená nahoru. 

112/241 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 

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

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

Kar) 
434 434 434 434 

434 434 434 434 

Příděl do fondu 

I kulturních a 
Příděl do FKSP z 

Príděl do fondu 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

kulturních a 
Priděl do FKSP z 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

celkem {lis. Kč/r) 
MK {tis. Kč/r) 

I 26 26 26 
-

26 

I 26 26 261 26' 

"'-' ...._..~---- -- ·~- . „ „ ... -.._,_. ~----
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Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Příjemce č. 1 : VSB-TUO 
2020 

Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody jsou u příjemce (VŠB-TUO} ve výši 34% ze mzdových 
nákladů pracovníků podílejících se na projektu, podílejících se na projektu, tj. 
mzdových nákladů vynaložených na realizaci projektu. Uvedená celková částka 
odpovídá souhrnu povinných zákonných odvodů u všech dotčených pracovníků 
říiemce, zaokrouhlená nahoru. 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

Příděl do FKSP se pracovníků příjemce (VSB-TUO} netýká. 

Pfflemceč.2: UGN 
2020 

113/241 

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

Kč/r) Kč/r) výdajů MK (tis. 
Kč/r) 

128 128 128 128 

128 128 128 128 

Příděl do fondu 
Příděl do FKSP z Příděl do fondu 

Příděl do FKSP z kulturních a 
účelových výdajů 

kulturních a 
účelových výdajů 

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

celkem (tis. Kčlr) celkem (tis. Kč/r) 
o o o o 
OI OI 01 o 
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Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Povinné zákonné odvody jsou u příjemce (ÚGN) ve výši 34% ze mzdových nákladů 
pracovníků podílejících se na projektu, podílejících se na projektu, tj. mzdových 
nákladů vynaložených na realizaci projektu. Uvedená celková částka odpovídá 
souhrnu povinných zákonných odvodů u všech dotčených pracovníků příjemce, 
zaokrouhlená nahoru. 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

Výše přídělu do FKSP je u příjemce (úGN) ve výši 1,5% ze mzdových nákladů 
nákladů pracovníků podílejících se na projektu, tj. mzdových nákladů vynaložených 
na realizaci projektu. Uvedená celková částka odpovídá souhrnu přídělů do FKSP 
u všech dotčených pracovníků příjemce, zaokrouhlená nahoru. 

Pfflemceč.3: UPOL 
2020 

Povinné zákonné odvody 

----"'-----------·---=-'-----" __ _ _______ ........., _____,__ 114/241 

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

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

Kč/r) 

160 160 160 160 

160 160 160 160 

Příděl do fondu 

I kulturních a 
Příděl do FKSP z 

Příděl do fondu 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

kulturních a 
Příděl do FKSP z 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

I 10 10 10 10 

I 10 10 10 10 

Povinné zákonn~ odvody z účelo~ch odvody celkem (tis. výdajů MK (tis. 

Povinné zákonné 
Povinné zákon~é I Povinné zákonné odvody z účelových 

odvody celkem (tis. výdajů MK (tis. Kč/r) Kč/r) 
Kč/r) Kč/r) 
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Povinné zákonné odvody 153 153 153 153 

Celkem: 153 153 153 153 

115/241 
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Komentář: 

Povinné zákonné odvody jsou u príjemce (UP) ve výši 34% ze mzdových nákladů 
pracovníků podílejících se na projektu, podílejících se na projektu, tj. mzdových 
nákladů vynaložených na realizaci projektu. Uvedená celková částka odpovídá 
souhrnu povinných zákonných odvodů u všech dotčených pracovníků příjemce, 
zaokrouhlená nahoru. 

FKSP 

FKSP 

Přiděl do fondu 

I kulturních a 
sociálních potřeb 

1 
celkem (tis. Kč/r) 

7 

Celkem: l 7 

Komentář: 

Výše přídělu do FKSP (resp. Sociálního fondu) je u prljemce (UP) ve výši 1,5% ze 
mzdových nákladů nákladů pracovníků podílejíclch se na projektu, tj. mzdových 
nákladů vynaložených na realizaci projektu. Uvedená celková částka odpovídá 
souhrnu přídělů do FKSP u všech dotčených pracovníků príjemce, zaokrouhlená 
nahoru. 

116/241 

Přiděl do FKSP z 
účelových výdajů 

MK (tis. Kč/r) 

7 

7 

Přiděl do fondu 
kulturních a 

Příděl do FKSP z 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

7 7 

7 7 

L 

- - - - - · 
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S, • nákJa, 
Příjemce-koordinátor: 

2021 

Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Povinné zákonné odvody jsou u příjemce-koordinátora (SU) ve výši 34% ze 
mzdových nákladů pracovníků podílejících se na projektu, podílejících se na 
projektu, tj. mzdových nákladů vynaložených na realizaci projektu. Uvedená 
celková částka odpovídá souhrnu povinných zákonných odvodů u všech dotčených 
racovníků oříiemce, zaokrouhlená nahoru. 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

Výše přídělu do FKSP je u příjemce-koordinátora (SU) ve výši 2% ze mzdových 
nákladů nákladů pracovníků podílejících se na projektu, tj. mzdových nákladů 
vynaložených na realizaci projektu. Uvedená celková částka odpovídá souhrnu 
přídělů do FKSP u všech dotčených pracovníků příjemce, zaokrouhlená nahoru. 

117/241 

Přihláška projektu Podle Smlouvy 

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

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

Kč/r) 

377 377 377 377 

377 377 377 377 

Příděl do fondu 

I kulturních a 
Příděl do FKSP z 

Příděl do fondu 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

kulturních a 
Příděl do FKSP z 

celkem (tis. Kč/ř} 
MK (tis. Kč/r) 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

I 23 23 23 231 

I 23 23 23 231 
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Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Pffiemceč.1: VSB~UO 

2021 

Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody jsou u příjemce (VSB-TUO) ve výši 34% ze mzdových 
nákladů pracovníků podílejících se na projektu, podílejících se na projektu, tj. 
mzdových nákladů vynaložených na realizaci projektu. Uvedená celková částka 
odpovídá souhrnu povinných zákonných odvodů u všech dotčených pracovníků 

-iiemce, zaokrouhlená nahoru. 

FKSP 

FKSP 

Celkem: 

Komentář: 

Příděl do FKSP se pracovníků příjemce (VSB-TUO) netýká. 

Pffiemceč.2: UGN 
2021 

118/241 

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

Kč/r) výdajů MK (tis. odvody celkem (tis. odv~dy_~ účelových 
Kč/r) Kč/r) vydaju MK (tis. 

Kč/r) 

128 128 128 128 

128 128 128 128 

Příděl do fondu 1 Přiděl do fondu 
kultumlch a • Přiděl do FKSP z 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

kulturních a 
Příděl do FKSP z 

celkem (tis. KC/r) 
MK (tis. Kč/r) 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

celkem (tis. Ké/r) 
MK (tis. Kč/r) 

o o o o 
o o o o1 

'==---~~----~ ----~------ - ----------"" ·--~-- --------...ll!!!!lll!!!!!!b= ..i•!!!!!!!L< ... ...l!!!!•l!!!!!L-- .111!!1!!!! _ ____ ._ _ _._!!!!ll----------•--..1••--·------„-~!ll!!!l!!!!!!l!i 



U\.JJ.Or-VLUV vv.1.1-1 uqJUl..t:l-.::>11 llUUVd • .11.1!>.ll. - 1-1.:::i; J-1.0 - t'l llUlld l... L 

Povinné zákonné odvody 

Povinné zákonné odvody 

Celkem: 

Komentář: 

Povinné zákonné odvody jsou u příjemce (UGN) ve výši 34% ze mzdových nákladů 
pracovníků podílejících se na projektu, podílejících se na projektu, tj. mzdových 
nákladů vynaložených na realizaci projektu. Uvedená celková částka odpovídá 
souhrnu povinných zákonných odvodů u všech dotčených pracovníků příjemce, 
zaokrouhlená nahoru. 

FKSP I 

Povinné zákonné 
Povinné zákonné Povinné zákonné odvody z účelových 

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

Kč/r) Kč/r) 

160 160 160 160 

160 160 160 160 

Přiděl do fondu 
kulturních a 

Přiděl do FKSP z 
Přiděl do fondu 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

kulturních a 
Příděl do FKSP z 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

sociálních potřeb 
účelových výdajů 

celkem (tis. Kč/r) 
MK (tis. Kč/r) 

FKSP I 10 10 10 10 
Celkem: l 

Komentář: 

Výše přídělu do FKSP je u příjemce (UGN) ve výši 1,5% ze mzdových nákladů 
nákladů pracovníků podílejících se na projektu, tj. mzdových nákladů vynaložených 
na realizaci projektu. Uvedená celková částka odpovídá souhrnu přídělů do FKSP 
u všech dotčených pracovníků příjemce, zaokrouhlená nahoru. 

Pfflemceč.3: UPOL 
2021 

Povinné zákonné odvody 

119/241 

10 10 101 10 

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

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

Kč/r) 
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Povinné zákonné odvody 153 153 153 153 

Celkem: 153 153 153 153 

" 

120/241 




