
DODATEK č. 1 

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

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

 

Smluvní strany: 

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

sídlo: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice 

IČO: 00027073 

DIČ: CZ 00027073 

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

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

 
dále jen „VÚKOZ“ nebo též „příjemce“ 

 
 
a 

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

 
České vysoké učení technické v Praze 
sídlo: 166 36 Praha - Dejvice, Zikova 4 
IČO: 68407700 
DIČ: CZ 68407700 
zastoupeno panem Prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc., rektorem 
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení v rámci projektu: 19-5504610227/0100 
 
dále jen „ČVUT“ nebo též „další účastník 2“ 

 
 

Mendelova univerzita v Brně 
sídlo: Zemědělská 1, 613 00 Brno – sever 
IČO: 62156489 
DIČ: CZ 62156489 
zastoupena panem Prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem 
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení v rámci projektu: 7200300237/0100 
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dále jen „MENDELU“ nebo též „další účastník 3“ 
 
další účastník 1, další účastník 2 a další účastník 3 – společně dále též jen „další účastníci 

projektu“ 
 
 
 

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

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

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

kulturní krajiny České republiky“ s identifikačním kódem DG16P02M034 (dále jen „smlouva“).  

 

Čl. I. 

 

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

smlouvy o změny podle uzavřeného Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 34/2016/OVV o poskytnutí účelové 

podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřeného podle § 9 zákona č. 130/2002 

Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) uzavřeného mezi poskytovatelem Česká 

republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu a příjemcem Výzkumný ústav Silva Taroucy pro 

krajinu a okrasné zahradnictví – veřejná výzkumná instituce ze dne 7. 6. 2016. 

 

 

Čl. II. 

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

 



1. Osobní náklady nebo výdaje – rok 2016 

Původní komentář: 

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

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

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

pohyblivých složek. V roce 2016 je uvažováno plnění za 10 měsíců. Na projektu bude dle 

přepočtených pracovních úvazků pracovat 1,3 stálých zaměstnanců, 1,7 pracovníků přijatých na 

řešení projektu a 0,5 dalších pracovníků. 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice1 

Role na 

projektu 

(GP/RP/DP2) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrný 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem3 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxxxx GP Metodické 

řízení práce a 

koordinace 

projektu, 

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a 

vývoje krajiny, 

typologie HKK 

0,5 162 162 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

přírodních 

hodnot 

krajiny, 

typologie HKK 

0,2 66 66 

xxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

0,3 100 100 

                                                           
1 Pouze pro nově přijaté pracovníky se vyplní seznam pracovních pozic, u stálých zaměstnanců se vyplní titul, jméno a příjmení. 
2 Viz zadávací dokumentace, článek 1.3., odst. (13) až (15), kde DP = další pracovník. 
3 Bez povinných zákonných odvodů zaměstnavatele, které se uplatňují samostatně v písm. e) a bez FKSP dle písm. f). 
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krajiny, 

typologie HKK 

xxxxxxxxxxxxxxxx RP Terénní 

průzkum a 

interpretace 

výsledků v GIS 

0,3 76 76 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xvýzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení 

projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,4 98 98 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxvýzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení 

projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,4 95 95 

xxxxxxxxxxxxxxx 

výzkumný pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,3 71 71 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

výzkumný pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu  

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,6 143 143 

 technik DP Technické 

práce a 

administrativa 

0,2 41 41 
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 Administrátor THP 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

DP Administrativn

í práce 

spojené 

s průběhem 

řešení a 

rozpočtem 

0,3 75 75 

Celkem    927 927 

 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka4: 

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

včetně pohyblivých složek. V roce 2016 je uvažováno plnění za 10 měsíců. Na projektu bude dle 

přepočtených pracovních úvazků pracovat 0,5 stálých zaměstnanců, 0,3 pracovníků přijatých na 

řešení projektu a 0,4 dalších pracovníků. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice5 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP6) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrná 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem7 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxxxx GS koordinace 

řešitelského 

týmu NPÚ, 

příprava 

pracovní verze 

metodiky 

typologie HKK 

a zadání 

terénních 

průzkumů 

0,2 69 69 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx RS příprava 

pracovní verze 

metodiky 

typologie HKK 

a zadání 

0,1 47 47 

                                                           
4 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ dalšího 

účastníka. 
5 Pouze pro nově přijaté pracovníky se vyplní seznam pracovních pozic, u stálých zaměstnanců se vyplní titul, jméno a příjmení. 
6
 Viz zadávací dokumentace, článek 1.3., odst. (13) až (15), kde DP = další pracovník. 

7 Bez povinných zákonných odvodů zaměstnavatele, které se uplatňují samostatně v písm. e) a bez FKSP dle písm. f). 
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terénních 

průzkumů 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS příprava 

pracovní verze 

metodiky 

typologie HKK 

a zadání 

terénních 

průzkumů 

0,1 52 52 

xxxxxxxxxxxxx 

(výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení 

projektu) 

RS příprava 

pracovní verze 

metodiky 

typologie HKK 

a zadání 

terénních 

průzkumů 

0,3 95 95 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS příprava 

pracovní verze 

metodiky 

typologie HKK 

a zadání 

terénních 

průzkumů, 

odborný 

garant v oboru 

reliktní krajiny 

0,1 41 41 

Editor GIS 

(pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu) 

DP interpretace 

výsledků a 

podkladů 

v prostředí GIS 

0,2 63 63 

Programátor GIS DP vytvoření 

datového 

modelu pro 

GIS projekt 

integrovaný 

v IISPP 

0,1 40 40 

Administrátor THP DP ekonomická a 

administrativní 

agenda 

0,1 37 37 

Celkem    444 444 
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b) k řádku A2 "Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů"
 

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

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

OON zahrnují 3 DPP v součtu 400 hodin/rok. 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GP/RP/DP8) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem9 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxx/ 

DPP 

DP 

 

Archivní 

průzkum a 

zpracování 

dat 

160  40 40 

 

2 osoby/DPP DP Technická a 

konzultační 

činnost 

2 x 80  40 40 

Celkem    80 80 

 

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

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka10: 

V roce 2016 se zapojí 1 řešitel a 2 další pracovníci v celkovém rozsahu 720 hodin. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP11

) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhovan

é mzdové 

náklady 

celkem12 

(tis. 

Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxx RS příprava 

metodiky 

360 40 40 

                                                           
8
 Viz zadávací dokumentace, článek 1.3., odst. (13) až (15), kde DP = další pracovník. 

9
 Bez povinných zákonných odvodů zaměstnavatele, které se uplatňují samostatně v písm. e). 

10
 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 
11

 Viz zadávací dokumentace, článek 1.3., odst. (13) až (15), kde DP = další pracovník. 
12

 Bez povinných zákonných odvodů zaměstnavatele, které se uplatňují samostatně v písm. e). 
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typologie HKK 

a zadání 

terénních 

průzkumů 

2 osoby DP literární 

rešerše 

k typologii 

HKK, archivní 

průzkumy 

modelových 

území 

360 30 30 

Celkem    70 70 

 

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

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka13: 

Název dalšího účastníka: MENDELU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP14) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem15 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxx DP Zpracování 

podkladů pro 

odbornou 

rešerši 

k typologii 

HKK  

100 15 15 

Celkem    15 15 

 

 

                                                           
13

 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 
14

 Viz zadávací dokumentace, článek 1.3., odst. (13) až (15), kde DP = další pracovník. 
15

 Bez povinných zákonných odvodů zaměstnavatele, které se uplatňují samostatně v písm. e). 
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d) k řádku A4 "Stipendia studentů"16: 

Stipendia studentů - řádek A4 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka17 

Název dalšího účastníka: MENDELU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

Role na 

projektu 

(RS/DP18) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhované 

osobní 

náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxx RS Terénní 

průzkum a 

analýza 

vybraných 

komponovaných 

krajin 

100 22 22 

Celkem    22 22 

 

e) k řádku A5 "Povinné zákonné odvody"19: 

Povinné zákonné odvody - řádek A5 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

Navrhované povinné zákonné odvody 

celkem (tis. Kč/rok) 

Požadované povinné zákonné odvody 

z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok) 

315 315 

 

Povinné zákonné odvody - řádek A5 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka20: 

                                                           
16

 Stipendia studentů, kteří se na projektu podílejí v rámci svého vzdělávání v akreditovaných studijních programech, v souladu 

se stipendijním řádem příslušné vysoké školy. 
17

 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 
18

 Viz zadávací dokumentace, článek 1.3., odst. (13) až (15), kde DP = další pracovník. 
19

 Povinné zákonné odvody jsou ty odvody, které odvádí zaměstnavatel ze zákona za své zaměstnance (např. povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a sociální politiku zaměstnanosti, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění atd.). 
20

 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 
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Název dalšího účastníka: NPU 

Navrhované povinné zákonné odvody 

celkem (tis. Kč/rok) 

Požadované povinné zákonné odvody 

z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok) 

97 97 

 

f) k řádku A6 "FKSP"21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

se ruší a nahrazuje textem 

Nový  komentář:  

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

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

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

pohyblivých složek. V roce 2016 je uvažováno plnění za 10 měsíců. Na projektu bude dle 

přepočtených pracovních úvazků pracovat 1,35 stálých zaměstnanců,  1,65 pracovníků přijatých na 

řešení projektu a 0,5 dalších pracovníků. 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice23 

Role na 

projektu 

(GP/RP/DP24

) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrný 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem25 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

                                                           
21

 FKSP = příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb. 
22

 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 
23 Pouze pro nově přijaté pracovníky se vyplní seznam pracovních pozic, u stálých zaměstnanců se vyplní titul, jméno a příjmení. 
24 Viz zadávací dokumentace, článek 1.3., odst. (13) až (15), kde DP = další pracovník. 

FKSP - řádek A6 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka22: 

Název dalšího účastníka: NPU 

Navrhovaný příděl do fondu kulturních a 

sociálních potřeb celkem (tis. Kč/rok) 

Požadovaný příděl do fondu kulturních a 

sociálních potřeb z účelových výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

6 6 
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(tis. Kč/rok) (tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx GP Metodické 

řízení práce a 

koordinace 

projektu, 

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a 

vývoje krajiny, 

typologie HKK 

0,775 288 288 

xxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

přírodních 

hodnot 

krajiny, 

typologie HKK 

0,2 59 59 

xxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

typologie HKK 

0,375 118 118 

xxxxxxxxxxxx/ 

výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení 

projektu 

RP Terénní 

průzkum a 

interpretace 

výsledků v GIS 

0,3 71 71 

xxxxxxxxxxxxxvýzku

mný pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,4 97 97 

 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Ph.D./výzkumný 

RP Průzkum a 

interpretace 

0,2 49 49 

                                                                                                                                                                                           
25 Bez povinných zákonných odvodů zaměstnavatele, které se uplatňují samostatně v písm. e) a bez FKSP dle písm. f). 
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pracovník přijatý na 

dobu řešení 

projektu 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

xxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,15 

 

36 36 

xxxxxxxxxxxxxxx/ 

výzkumný pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu  

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,6 129 129 

 technik DP Technické 

práce a 

administrativa 

0,2 39 39 

 Administrátor THP 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

DP Administrativn

í práce 

spojené 

s průběhem 

řešení a 

rozpočtem 

0,3 71 71 

Celkem    957 957 

 

Zdůvodnění: 

Ve VÚKOZ se k 1. 10. 2016 změnily mzdové výměry výzkumných pracovníků, z tohoto důvodu dochází 

k výše uvedeným úpravám. Snižuje se  úvazek u xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z důvodu odchodu na mateřskou 

dovolenou (od 1.8.2016 do 30.9.2017) U xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx došlo ke snížení pracovního úvazku  

z  důvodu  vyslovené žádosti pracovnice. Výše obou úvazků byla vyřešena v rámci řešitelského kolektivu  

navýšením úvazku u  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Na tyto změny bylo  

využito části prostředků z DPP ve výši 30 tis. Kč. Veškeré změny nastaly k 1. 3. 2016.               Z důvodu 
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nezbytnosti změn v rámci kapitoly Osobních nákladů r. 2016 je toto zdůvodnění v následujících letech 

2017, 2018, 2019 a 2020 shodné se zněním zdůvodnění r. 2016. 

 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka26: 

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

včetně pohyblivých složek. V roce 2016 je uvažováno plnění za 10 měsíců. Na projektu bude dle 

přepočtených pracovních úvazků pracovat 0,5 stálých zaměstnanců, 0,3 pracovníků přijatých na 

řešení projektu a 0,4 dalších pracovníků. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice27 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP28) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrná 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem29 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxxx GS koordinace 

řešitelského 

týmu NPÚ, 

příprava 

pracovní verze 

metodiky 

typologie HKK 

a zadání 

terénních 

průzkumů 

0,2 69 69 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS příprava 

pracovní verze 

metodiky 

typologie HKK 

a zadání 

terénních 

průzkumů 

0,1 43 43 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS příprava 

pracovní verze 

metodiky 

typologie HKK 

0,1 44 44 

                                                           
26  V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 
27 Pouze pro nově přijaté pracovníky se vyplní seznam pracovních pozic, u stálých zaměstnanců se vyplní titul, jméno a příjmení. 
28

 Viz zadávací dokumentace, článek 1.3., odst. (13) až (15), kde DP = další pracovník. 
29 Bez povinných zákonných odvodů zaměstnavatele, které se uplatňují samostatně v písm. e) a bez FKSP dle písm. f). 
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a zadání 

terénních 

průzkumů 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

(výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení 

projektu) 

RS příprava 

pracovní verze 

metodiky 

typologie HKK 

a zadání 

terénních 

průzkumů 

0,3 93 93 

xxxxxxxxxxxxxxx RS příprava 

pracovní verze 

metodiky 

typologie HKK 

a zadání 

terénních 

průzkumů, 

odborný 

garant v oboru 

reliktní krajiny 

0,1 39 39 

Editor GIS 

(pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu) 

DP interpretace 

výsledků a 

podkladů 

v prostředí GIS 

0,2 60 60 

Programátor GIS DP vytvoření 

datového 

modelu pro 

GIS projekt 

integrovaný 

v IISPP 

0,1 34 34 

Administrátor THP DP ekonomická a 

administrativní 

agenda 

0,1 37 37 

Celkem    419 419 

 

Zdůvodnění: 

Při návrhu rozpočtu projektu v době podání přihlášky došlo k administrativnímu opomenutí zákonných 

odvodů z ročních odměn zaměstnanců. Zákonné odvody se tak navyšují  na úkor nadtarifní složky platu 

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

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

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

OON zahrnují 1 DPP v součtu 160 hodin/rok. 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GP/RP/DP30) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem31 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxx/ 

DPP 

DP 

 

Archivní 

průzkum a 

zpracování 

dat 

160  40 40 

 

0  osob/DPP DP Technická a 

konzultační 

činnost 

0 0 0 

Celkem    40 40 

 

Zdůvodnění: 

V prvním a druhém roce řešení budou, s ohledem na pokrytí úkolů na řešení projektu,  

zabezpečeny  technické činnosti dvěma vlastními zkušenými pracovníky VÚKOZ oproti přijetí 

nových osob na DPP. Z důvodu nezbytnosti změn v rámci kapitoly Osobních nákladů r. 2016 je toto 

zdůvodnění v následujících letech 2017, 2018, 2019 a 2020 shodné se zněním zdůvodnění r. 2016. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Viz zadávací dokumentace, článek 1.3., odst. (13) až (15), kde DP = další pracovník. 
31

 Bez povinných zákonných odvodů zaměstnavatele, které se uplatňují samostatně v písm. e). 
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Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - řádek A2 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka32: 

V roce 2016 se zapojí 1 řešitel a 2 další pracovníci v celkovém rozsahu 480 hodin. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP33

) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhovan

é mzdové 

náklady 

celkem34 

(tis. 

Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxx RS příprava 

metodiky 

typologie HKK 

a zadání 

terénních 

průzkumů 

360 40 40 

2 osoby DP literární 

rešerše 

k typologii 

HKK, archivní 

průzkumy 

modelových 

území 

120 10 10 

Celkem    50 50 

 

Zdůvodnění: 

Pro nižší potřebu archivních průzkumů se snižují ostatní osobní náklady o 20 tis. Kč tyto finanční 
prostředky budou použity v rámci navýšení zákonných odvodů. 

 

 

 

 

                                                           
32

 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 
33

 Viz zadávací dokumentace, článek 1.3., odst. (13) až (15), kde DP = další pracovník. 
34

 Bez povinných zákonných odvodů zaměstnavatele, které se uplatňují samostatně v písm. e). 
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Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - řádek A2 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka35: 

Název dalšího účastníka: MENDELU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP36) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem37 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxx DP Zpracování 

podkladů pro 

odbornou 

rešerši 

k typologii 

HKK  

100 15 15 

Celkem    15 15 

 

Zdůvodnění: 

xxxxxxxxxxxxxxx ukončila k počátku řešení projektu pracovní poměr na MENDELU. DPP bude 

uzavřena s renomovanou odbornicí na komponovanou krajinu xxxxxxxxxxxxxxxx, která s účastí 

na projektu souhlasí. Z důvodu nezbytnosti změn v rámci kapitoly Osobních nákladů r. 2016 je 

toto zdůvodnění v následujících letech 2017, 2018, 2019 a 2020 shodné se zněním zdůvodnění 

r. 2016. 

 

 

Stipendia studentů - řádek A4 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka38 

Název dalšího účastníka: MENDELU 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

Role na 

projektu 

Specifikace 

předmětu 

Ekvivalent 

úvazku na 

Navrhované 

osobní 

Požadované 

náklady z 

                                                           
35

 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 
36

 Viz zadávací dokumentace, článek 1.3., odst. (13) až (15), kde DP = další pracovník. 
37

 Bez povinných zákonných odvodů zaměstnavatele, které se uplatňují samostatně v písm. e). 
38

 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 
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(RS/DP39) činnosti projektu 

(hod/rok) 

náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

2 studenti 

doktorského 

nebo 

magisterského 

studia Zahradní 

a krajinářská 

architektura  

RS Terénní 

průzkum a 

analýza 

vybraných 

komponovaných 

krajin, 

zpracování 

rešerše 

100 22 22 

Celkem    22 22 

 

Zdůvodnění: 

xxxxxxxxxxxxxxx přestoupila na kombinovanou formu doktorského studia z důvodu nástupu do 

zaměstnání, stipendium jí nemůže být proto vyplacené. Práce budou vykonávat diplomanti a 

doktorandi Ústavu plánování krajiny. Z důvodu nezbytnosti změn v rámci kapitoly Osobních 

nákladů r. 2016 je toto zdůvodnění v následujících letech 2017, 2018, 2019 a 2020 shodné se 

zněním zdůvodnění r. 2016. 

e) k řádku A5 "Povinné zákonné odvody"40: 

Povinné zákonné odvody - řádek A5 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

Navrhované povinné zákonné odvody 

celkem (tis. Kč/rok) 

Požadované povinné zákonné odvody 

z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok) 

325 325 

 

Zdůvodnění: 

S ohledem na úpravu mezd (nový mzdový předpis) bylo  částečně využito k navýšení  povinných 

zákonných odvodů“ prostředků z DPP ve výši 10 tis. Kč. ( Příděl do sociálního fondu (SF) -v tabulce 

uvedeno jako FKSP -  se s ohledem na zaokrouhlení částek na tisíce nemění.) Z důvodu nezbytnosti 

změn v rámci kapitoly Osobních nákladů r. 2016 je toto zdůvodnění v následujících letech 2017, 

2018, 2019 a 2020 shodné se zněním zdůvodnění r. 2016. 

                                                           
39

 Viz zadávací dokumentace, článek 1.3., odst. (13) až (15), kde DP = další pracovník. 
40

 Povinné zákonné odvody jsou ty odvody, které odvádí zaměstnavatel ze zákona za své zaměstnance (např. povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a sociální politiku zaměstnanosti, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění atd.). 
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Povinné zákonné odvody - řádek A5 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka41: 

Název dalšího účastníka: NPU 

Navrhované povinné zákonné odvody 

celkem (tis. Kč/rok) 

Požadované povinné zákonné odvody 

z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok) 

144 144 

 

Zdůvodnění: 

Při návrhu rozpočtu projektu v době podání přihlášky došlo k administrativnímu opomenutí zákonných 

odvodů z ročních odměn zaměstnanců. Zákonné odvody se tak navyšují na úkor nadtarifní složky platu 

zaměstnanců. 

 

f) k řádku A6 "FKSP"42: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdůvodnění: 

Upravuje se výše příspěvku do FKSP v závislosti na aktuálních předpisech NPÚ 

 

                                                           
41

 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 
42

 FKSP = příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb. 

 

 

 

 

 

 
43

 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 

FKSP - řádek A6 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka43: 

Název dalšího účastníka: NPU 

Navrhovaný příděl do fondu kulturních a 

sociálních potřeb celkem (tis. Kč/rok) 

Požadovaný příděl do fondu kulturních a 

sociálních potřeb z účelových výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

4 4 
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3. Provozní náklady nebo výdaje – rok 2016 

Původní komentář: 

Materiál, zásoby a drobný hmotný/nehmotný majetek - řádek C2 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ  

V rámci C2 bude pořízena grafická stanice, externí disky, tablet, digitální fotoaparát, mapy KČT, 

odborná literatura, kancelářské potřeby a spotřební materiál. Jedná se o dovybavení pracoviště 

potřebné ke sběru a vyhodnocení terénních dat, jejich analýzu a další zpracování v průběhu 

řešení projektu. 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů 

MK (tis. Kč/rok) 

Grafická stanice GIS a příslušenství (PC, monitor, 

grafická karta, myš, klávesnice) – stanice rozšíří 

stávající možnosti pracoviště pro práci v GIS 

40 40 

Externí disky (3x 2,5“, 3x 3,5“) – poslouží k zálohování 

dat projektu u pracovníků a v rámci datového skladu 

21 21 

Tablet (včetně pouzdra) – pro operativní práci v terénu 

a v rámci koordinačních setkání 

10 10 

Digitální fotoaparát včetně příslušenství (zejména obal, 

náhradní baterie, paměťové karty) – k dokumentaci 

krajiny při terénním průzkumu 

12 12 

Mapy KČT (soubor map pro území ČR) – poslouží pro 

orientaci a práci v terénu 

10 10 

Odborná literatura (domácí i zahraniční) – využití pro 

srovnání přístupů k tématu HKK, sběr informací a dat 

20 20 

Kancelářské potřeby a spotřební materiál (psací 

potřeby, papír A4, A3, tonery, paměťová média, CD, 

DVD, flashdisky, osobní ochranné pracovní prostředky 

a vybavení pro práci v terénu) – jedná se o materiál 

potřebný při sběru, zpracování dat 

48 48 

Celkem 161 161 

 

se ruší a nahrazuje textem 
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Nový komentář: 

Materiál, zásoby a drobný hmotný/nehmotný majetek - řádek C2 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ  

V rámci C2 bude pořízena grafická stanice, externí disky, tablet, digitální fotoaparát, mapy KČT, 

odborná literatura, kancelářské potřeby a spotřební materiál. Jedná se o dovybavení pracoviště 

potřebné ke sběru a vyhodnocení terénních dat, jejich analýzu a další zpracování v průběhu 

řešení projektu. 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů 

MK (tis. Kč/rok) 

Grafická stanice GIS a příslušenství (PC, monitor, 

grafická karta, myš, klávesnice) – stanice rozšíří 

stávající možnosti pracoviště pro práci v GIS 

0 0 

Externí disky (3x 2,5“, 3x 3,5“) – poslouží k zálohování 

dat projektu u pracovníků a v rámci datového skladu 

21 21 

Tablet (včetně pouzdra) – pro operativní práci v terénu 

a v rámci koordinačních setkání 

0 0 

Digitální fotoaparát včetně příslušenství (zejména obal, 

náhradní baterie, paměťové karty) – k dokumentaci 

krajiny při terénním průzkumu 

12 12 

Mapy KČT (soubor map pro území ČR) – poslouží pro 

orientaci a práci v terénu 

10 10 

Odborná literatura (domácí i zahraniční) – využití pro 

srovnání přístupů k tématu HKK, sběr informací a dat 

20 20 

Kancelářské potřeby a spotřební materiál (psací 

potřeby, papír A4, A3, tonery, paměťová média, CD, 

DVD, skartovačka, flashdisky, osobní ochranné 

pracovní prostředky a vybavení pro práci v terénu) – 

jedná se o materiál potřebný při sběru, zpracování dat 

52 52 

Celkem 115 115 

 

Zdůvodnění: 

Jelikož v době od podání přihlášky odpadla potřeba nákupu nové grafické stanice GIS a tabletu 

(nákup počítače se vyřešil počítačem s obdobnými parametry po pracovníkovi, který odešel z VÚKOZ) 

převádí se  část prostředků (4 tis. Kč.) do položky „Kancelářské potřeby a spotřební mat.“,  na 

nákup skartovačky.  

Zbývající část prostředků ve výši 46 tis. Kč bude využita pro zabezpečení práce v GIS a kvality 

předpokládaných výstupů aktivaci a aktualizaci SW vybavení (navíc oproti plánu 2 x aktivace 

maintenance v oblasti GIS a 1x aktualizace MS Office) v kapitole „Služby“. 
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Původní komentář: 

Materiál, zásoby a drobný hmotný/nehmotný majetek - řádek C2 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka44: 

Vybavení pro terénní průzkum během řešení projektu (fotoaparáty, GPS navigace), 

pro zpracování a prezentaci dat (počítač, software, zálohovací média), kancelářské potřeby a 

materiál, odborná literatura potřebná k řešení projektu. Podle vnitřních předpisů NPÚ je rovněž 

započítána spotřeba pohonných hmot. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů 

MK (tis. Kč/rok) 

1 ks notebook včetně příslušenství (zejména brašna, 

myš, balík kancelářských programů) – přenosné PC 

s dostatečným výkonem k využívání programu 

ArcGIS – pořízení nutné pro řešení projektu, nelze 

zajistit stávající kapacitou pracoviště 

30 30 

2 ks monitor k PC – využití pro práci v GIS 10 10 

2 ks digitální fotoaparát včetně příslušenství (zejména 

obal, náhradní baterie, paměťové karty) – 

k dokumentaci krajiny při terénním průzkumu 

25 25 

4 ks turistická GPS navigace včetně příslušenství 

(zejména obal, baterie, paměťové karty) – záznam 

trasy a zájmových bodů při terénním průzkumu 

55 55 

10 ks zálohovacích přenosných médií (externích 

disků) – zálohování a přenos dat (fotodokumentace) 

od zpracovatelů terénního průzkumu do datového 

skladu v dalších letech řešení projektu 

20 20 

ArcGIS for Desktop (ESRI) – pořízení licence 

programu pro editaci GIS; platforma ArcGIS je nutná 

pro synchronizaci se stávajícím GIS NPÚ 

55 55 

Surfer (Golden Software) – pořízení licence programu 

pro vizualizaci prostorových dat terénního reliéfu 

v prostředí GIS; jedinečná položka – prodej pouze 

online distribucí od zahraničního výrobce 

23 23 

Odborná literatura (domácí i zahraniční) – využití pro 

srovnání přístupů k tématu HKK, sběr informací a dat 

10 10 

                                                           
44

 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 
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Kancelářské potřeby a spotřební materiál (psací 

potřeby, papír A4, A3, tonery, paměťová média, CD, 

DVD, flashdisky, osobní ochranné pracovní prostředky 

a vybavení pro práci v terénu) – jedná se o materiál 

potřebný při sběru, zpracování dat 

20 20 

Pohonné hmoty – podle vnitřních předpisů NPÚ jsou 

PHM účtovány jako materiál 

20 20 

Celkem 268 268 

 

se ruší a nahrazuje textem 

Nový komentář: 

Materiál, zásoby a drobný hmotný/nehmotný majetek - řádek C2 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka45: 

Vybavení pro terénní průzkum během řešení projektu (fotoaparáty, GPS navigace), 

pro zpracování a prezentaci dat (počítač, software, zálohovací média), kancelářské potřeby a 

materiál, odborná literatura potřebná k řešení projektu. Podle vnitřních předpisů NPÚ je rovněž 

započítána spotřeba pohonných hmot. 

Název dalšího účastníka: NPU 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů 

MK (tis. Kč/rok) 

1 ks notebook včetně příslušenství (zejména brašna, 

myš, balík kancelářských programů) – přenosné PC 

s dostatečným výkonem k využívání programu 

ArcGIS – pořízení nutné pro řešení projektu, nelze 

zajistit stávající kapacitou pracoviště 

30 30 

2 ks monitor k PC – využití pro práci v GIS 10 10 

2 ks digitální fotoaparát včetně příslušenství (zejména 

obal, náhradní baterie, paměťové karty) – 

k dokumentaci krajiny při terénním průzkumu 

25 25 

4 ks turistická GPS navigace včetně příslušenství 

(zejména obal, baterie, paměťové karty) – záznam 

trasy a zájmových bodů při terénním průzkumu 

55 55 

10 ks zálohovacích přenosných médií (externích 

disků) – zálohování a přenos dat (fotodokumentace) 

od zpracovatelů terénního průzkumu do datového 

skladu v dalších letech řešení projektu 

20 20 

                                                           
45

 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 
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ArcGIS for Desktop (ESRI) – pořízení licence 

programu pro editaci GIS; platforma ArcGIS je nutná 

pro synchronizaci se stávajícím GIS NPÚ 

 

0 0 

3 ks zálohovacích médií (externích disků) s vyšší 

kapacitou – zálohování dat projektu (texty, 

mapové projekty a databáze, fotodokumentace) 

15 15 

1 ks wifi router – využití při pracovních a 

koordinačních schůzkách na pracovišti řešitele 

dalšího účastníka 

2 2 

1 ks grafická karta pro PC – posílení výkonu 

stávajícího PC pro využití s programem ArcGIS 
1 1 

Surfer (Golden Software) – pořízení licence programu 

pro vizualizaci prostorových dat terénního reliéfu 

v prostředí GIS; jedinečná položka – prodej pouze 

online distribucí od zahraničního výrobce 

23 23 

Odborná literatura (domácí i zahraniční) – využití pro 

srovnání přístupů k tématu HKK, sběr informací a dat 

15 15 

Kancelářské potřeby a spotřební materiál (psací 

potřeby, papír A4, A3, tonery, paměťová média, CD, 

DVD, flashdisky, osobní ochranné pracovní prostředky 

a vybavení pro práci v terénu) – jedná se o materiál 

potřebný při sběru, zpracování dat 

20 20 

Pohonné hmoty – podle vnitřních předpisů NPÚ jsou 

PHM účtovány jako materiál 

20 20 

Celkem 236 236 

 

Zdůvodnění: 

NPÚ ÚOP Č. Budějovice nabídl v současné době bezplatné využití nadbytečných dvou licencí programu 

ArcGIS za podmínky uhrazení udržovacích poplatků (celkem 22 tis. Kč v roce 2016), namísto 

plánovaného pořízení jedné nové licence (55 tis. Kč). Využití dvou licencí programu umožní efektivnější 

práci na projektu. 

Za uspořené  prostředky budou pořízeny 3 ks zálohovacích médií (externích disků) v hodnotě 15 tis. Kč 

s vyšší kapacitou – zálohování dat projektu (texty, mapové projekty a databáze, fotodokumentace) pro  

lepší zajištění získaných a pořízených dat ve společném úložišti řešitelů NPÚ. Wifi router v hodnotě 2 tis. 

Kč který bude využit v rámci pracovních a koordinačních schůzek ke zvýšení efektivity pracovních  

jednání . Pro využití výhodně získané licence programu ArcGIS bude pořízena grafická karta pro PC – 

posílení výkonu stávajícího PC v hodnotě 1 tis. Kč.   

Položka „Odborná literatura“ se navyšuje o 5 tis. Kč z důvodu potřeby  zajistit dostatečné množství 

podkladů v odborných titulech. 
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Původní komentář: 

Materiál, zásoby a drobný hmotný/nehmotný majetek - řádek C2 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka46: nezbytné dovybavení pracovišť 

výzkumných pracovníků pro celou dobu řešení projektu, spotřební materiál pro tisk podkladů, 

kancelářský spotřební materiál, odborné knihy pro zpracování odborné rešerše, nezbytné 

doplňky k fotografické technice pro terénní práci. 

Název dalšího účastníka: MENDELU 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů 

MK (tis. Kč/rok) 

Stolní PC (pro nově vytvořenou pracovní pozici, vybavený 

pro práci s GIS) 
37 37 

2 x notebook (pro práci v terénu a v archivech, 22 tis. Kč za 

kus) 
44 44 

Navýšení kapacity stávajících PC (navýšení paměti, výměna 

grafických karet 2 počítačů)  
15 15 

5 x externí paměťové disky (zálohování větších objemů 

kartografických a terénních dat) 
12 12 

1 x monitor (pro práci GIS specialistů) 8 8 

1 x scanner (A3, kopírování studijních a dalších pracovních 

materiálů) 
7 7 

Vázací stroj pro plastovou vazbu (pro potřeby adjustace 

periodických zpráv a pracovních verzí výsledků) 
3 3 

Flipchard (pro potřeby workshopu a pracovních porad) 3 3 

Příslušenství k fotoaparátu (brašna, UV filtr, polarizační filtr, 

čtečka paměťových karet) – dovybavení pro pořizování 

kvalitní fotodokumentace v terénu. 

10 10 

Spotřební materiál pro tisk (tonery) – tisky pracovních 

podkladů, zejména map a ortofotosnímků 
15 15 

Spotřební kancelářský materiál (zejména papír, složky, DVD 

nosiče apod.) 
10 10 

Odborné knihy 19 19 

Celkem 183 183 

 

se ruší a nahrazuje textem 

Nový komentář: 

                                                           
46

 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 
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Materiál, zásoby a drobný hmotný/nehmotný majetek - řádek C2 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: nezbytné dovybavení pracovišť 

výzkumných pracovníků pro celou dobu řešení projektu, spotřební materiál pro tisk podkladů, 

kancelářský spotřební materiál, odborné knihy pro zpracování odborné rešerše, nezbytné 

doplňky k fotografické technice pro terénní práci. 

Název dalšího účastníka: MENDELU 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů 

MK (tis. Kč/rok) 

Stolní PC (pro nově vytvořenou pracovní pozici, vybavený 

pro práci s GIS) 
29 29 

2 x notebook (pro práci v terénu a v archivech) 47 47 

Navýšení kapacity stávajících PC (navýšení paměti, výměna 

grafických karet 2 počítačů, výměna zastaralých PC 

doplňků)  

28 28 

5 x externí paměťové disky (zálohování větších objemů 

kartografických a terénních dat) 
12 12 

1 x monitor (pro práci GIS specialistů) 0 0 

1 x scanner (A3, kopírování studijních a dalších pracovních 

materiálů) 
7 7 

Vázací stroj pro plastovou vazbu (pro potřeby adjustace 

periodických zpráv a pracovních verzí výsledků) 
3 3 

Flipchard (pro potřeby workshopu a pracovních porad) 3 3 

Příslušenství k fotoaparátu (např. brašna, UV filtr, polarizační 

filtr, čtečka paměťových karet) – dovybavení pro pořizování 

kvalitní fotodokumentace v terénu. 

10 10 

Spotřební materiál pro tisk (tonery) – tisky pracovních 

podkladů, zejména map a ortofotosnímků 
15 15 

Spotřební kancelářský materiál (zejména papír, složky, DVD 

nosiče apod.) 
10 10 

Odborné knihy 19 19 

Celkem 183 183 

 

Zdůvodnění: 

V čase mezi podáním žádosti a zahájením projektu došlo k cenovým změnám IT techniky 

(uzavření nové rámcové smlouvy s dodavatelem v rámci instituce). Uspořené finanční 

prostředky budou využity na nákup kvalitnějších notebooků do terénu a na navýšení kapacit 

stávajících PC.  

 



 27 

Původní komentář: 

Materiál, zásoby a drobný hmotný/nehmotný majetek - řádek C2 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka47: V roce 2016 se předpokládá pořízení 1 

notebooku včetně potřebného softwaru, vybavení pro terénní průzkumy (stativ, dron, paměťové 

karty), odborné literatury a běžného kancelářského a spotřebního materiálu. 

Název dalšího účastníka: ČVUT 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů 

MK (tis. Kč/rok) 

1 x notebook pro jednoho pracovníka pro práci na 

úkolech a cílech grantu (dokumentace, práce v GIS) – 

v současné době vědecký pracovník nedisponuje 

vlastním zařízením 

32 32 

1 x stativ pro možnost pořízení kvalitních fotografií 

z terénu pro následné využití v publikacích (odborné 

knize) 

5 5 

1 x dron pro průzkumy terénu, pořízení nadhledových 

fotografií pro vlastní analytické účely a pro vhodný 

výběr území a záběrů pro následné objednání 

profesionálních leteckých snímků 

38 38 

Pořízení SW – ArcGIS 10.x for Desktop Basic single 

use – pořízení do nového notebooku za účelem 

možnosti práce v GIS a tvorbu map s odborným 

obsahem 

55 55 

Pořízení SW – Adobe SingleApp TEAM (NAMED) 

multijazyčné Win/Mac EDU (licence na 12 měsíců) pro 

nově koupený notebook pro práci s dokumenty, tvorbu 

schémat a úprava fotografií 

6 6 

4 x paměťová karta pro 4 pracovníky do vlastních 

fotoaparátů pro možnost záznamu fotografií a jejich 

přenosu 

2 2 

Koupě odborné literatury – sběr dat pro rešeršní a 

analytickou část 

20 20 

Běžný kancelářský materiál a spotřební materiál (papíry 

A3, A4, cartridge, psací potřeby, …) – materiál 

potřebný pro sběr dat a jejich zpracování 

15 15 

Celkem 173 173 

 

se ruší a nahrazuje textem 

Nový komentář: 

                                                           
47

 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 
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Materiál, zásoby a drobný hmotný/nehmotný majetek - řádek C2 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka48: V roce 2016 se předpokládá pořízení 1 

notebooku včetně potřebného softwaru, vybavení pro terénní průzkumy (stativ, dron, paměťové 

karty), odborné literatury a běžného kancelářského a spotřebního materiálu. 

Název dalšího účastníka: ČVUT 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady 

celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

1 x stolní počítač pro jednoho pracovníka pro práci na 

úkolech a cílech grantu (dokumentace, práce v GIS) – 

v současné době vědecký pracovník nedisponuje 

vlastním zařízením 

20 20 

1 x LCD monitor k nově pořízenému stolnímu 

počítači 

6 6 

1 x replikator portu pro jednoho pracovníka pro 

práci na dílčích úkolech a cílech grantu 

6 6 

1 x stativ pro možnost pořízení kvalitních fotografií 

z terénu pro následné využití v publikacích (odborné 

knize) 

5 5 

1 x dron pro průzkumy terénu, pořízení nadhledových 

fotografií pro vlastní analytické účely a pro vhodný 

výběr území a záběrů pro následné objednání 

profesionálních leteckých snímků 

38 38 

Pořízení SW – ArcGIS 10.x for Desktop Basic single 

use – pořízení do nového notebooku za účelem 

možnosti práce v GIS a tvorbu map s odborným 

obsahem 

55 55 

Pořízení SW – Adobe SingleApp TEAM (NAMED) 

multijazyčné Win/Mac EDU (licence na 12 měsíců) pro 

nově koupený notebook pro práci s dokumenty, tvorbu 

schémat a úprava fotografií 

6 6 

4 x paměťová karta pro 4 pracovníky do vlastních 

fotoaparátů pro možnost záznamu fotografií a jejich 

přenosu 

2 2 

Koupě odborné literatury – sběr dat pro rešeršní a 

analytickou část 

20 20 

Běžný kancelářský materiál a spotřební materiál (papíry 

A3, A4, cartridge, psací potřeby, …) – materiál 

potřebný pro sběr dat a jejich zpracování 

15 15 

Celkem 173 173 

 

Zdůvodnění: 

                                                           
48

 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 
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Při výběru počítače pro pracovníka byla zvolena vzhledem k charakteru práce na projektu varianta 

stolního před přenosným zařízením, včetně nového monitoru. Zároveň pro dalšího pracovníka bude 

pořízen replikator portu pro snazší práci na svém notebooku. 

 

4. Náklady nebo výdaje na služby – rok 2016 

Původní komentář: 

Náklady nebo výdaje na služby - řádek D 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

V rámci D jsou kalkulovány 2 jedinečné služby a 4 služby, které nejsou jedinečné. 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované 

náklady celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady 

z účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

Varianta 

(a/b) 

Digitální podklady ČÚZK (jedná se o 

autorizovaná data, u nichž je ČÚZK 

výhradním poskytovatelem) – ZABAGED 

(polohopis – 80 jednotek, výškopis – 80 

jednotek), digitální model reliéfu ČR (80 

jednotek) – viz. příloha a1), a3) 

Jedná se o základní podklady pro GIS na 

vybraných územích, nad kterými budou 

vytvářeny specializované mapy s odborným 

obsahem. Data budou využita všemi 

pracovišti podílejícími se na projektu. 

120 120 a 

Maintenance ArcView 10.x (pro 2 grafické 

stanice) – jedná se o průběžnou podporu 

využívaného software v oblasti GIS – viz. 

příloha b1), b2) 

22 22 a 

Internetové stránky projektu (poskytnutí 

domény) – využití pro prezentaci obsahové 

náplně a výsledků projektu – viz. příloha c1) 

až c3) 

2 2 b 

Jazykové překlady a korektury – využití pro 

překlad archivních i současných podkladů a 

dílčích výstupů projektu – viz. příloha d1) až 

10 10 b 



 30 

d4) 

Kopírování, skenování, tisk a drobné služby 

– využití pro sběr a archivaci dat – viz. 

příloha e1) až e4) 

34 34 b 

SW MS Office – základní software pro PC – 

viz. příloha f1) až f3) 

6 6 b 

Celkem 194 194  

 

se ruší a nahrazuje textem 

 

 

 

 

Nový komentář: 

Náklady nebo výdaje na služby - řádek D 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

V rámci D jsou kalkulovány 2 jedinečné služby a 4 služby, které nejsou jedinečné. 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované 

náklady celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady 

z účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

Varianta 

(a/b) 

Digitální podklady ČÚZK (jedná se o 

autorizovaná data, u nichž je ČÚZK 

výhradním poskytovatelem) – ZABAGED 

(polohopis – 80 jednotek, výškopis – 80 

jednotek), digitální model reliéfu ČR (80 

jednotek) – viz. příloha a1), a3) 

Jedná se o základní podklady pro GIS na 

vybraných územích, nad kterými budou 

vytvářeny specializované mapy s odborným 

obsahem. Data budou využita všemi 

pracovišti podílejícími se na projektu. 

120 120 a 



 31 

Maintenance ArcView 10.x (pro 2 grafické 

stanice), aktivace Maintenance ArcView 

10.x (pro další 2 grafické stanice) – jedná se 

o průběžnou podporu využívaného software 

v oblasti GIS  a jeho aktualizaci – viz. příloha 

b1), b2), zm1) 

62 62 a 

Internetové stránky projektu (poskytnutí 

domény) – využití pro prezentaci obsahové 

náplně a výsledků projektu – viz. příloha c1) 

až c3) 

2 2 b 

Jazykové překlady a korektury – využití pro 

překlad archivních i současných podkladů a 

dílčích výstupů projektu – viz. příloha d1) až 

d4) 

10 10 b 

Kopírování, skenování, tisk a drobné služby 

– využití pro sběr a archivaci dat – viz. 

příloha e1) až e4) 

34 34 b 

2 x SW MS Office – základní software pro PC 

– viz. příloha f1) až f3) 

12 12 b 

Celkem 240 240  

 

Zdůvodnění: 

Pro zabezpečení práce v GIS a kvality předpokládaných výstupů bude zajištěna aktivace a 

aktualizace SW vybavení (navíc oproti plánu 2 x aktivace maintenance v oblasti GIS a 1x 

aktualizace MS Office) v řádku D „Služby“. K tomuto účelu budou využity uspořené prostředky 

ve výši 46 tis. Kč z řádku C2 „Materiál, zásoby a drobný hmotný/nehmotný majetek“. 

 

Původní komentář: 

Náklady nebo výdaje na služby - řádek D 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka49: 

Reprografické služby spojené s průzkumem krajiny, účastnické poplatky na semináře a konference 

k tématu, odborné školení editora GIS, letecké snímkování zájmových území pro účely prezentace a 

publikování, překlady odborných textů 

                                                           
49

 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 
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Název dalšího účastníka: NPU 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované 

náklady celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

Varianta 

(a/b) 

Kopírování, skenování, tisk a drobné 

služby – využití pro sběr a archivaci 

dat, přípravu podkladů pro terénní 

průzkum – viz. příloha e1) až e4) 

10 10 b 

Účastnické poplatky za semináře a 

konference; empirický kvalifikovaný 

odhad jedinečných nákladů (vždy 

pouze jediný pořadatel) – nelze 

doložit poptávkou; tato položka je 

podle vnitřních předpisů NPÚ 

účtována jako služby 

10 10 a 

Překladatelské služby – překlady 

vybraných textů ze zahraničních 

publikací k tématu HKK – viz. příloha 

d1) až d4) 

3 3 b 

Školení k programu ArcGIS pro 1 

osobu; jedinečná položka – v ČR jediný 

poskytovatel; viz příloha b1), b3) 

22 22 a 

Šikmé letecké snímky – pořízení 

profesionálních snímků z vybraných 

lokalit HKK bude využito především 

pro předpokládané publikační výstupy 

– viz. příloha g1) až g4) 

40 40 b 

Celkem 85 85  

 

se ruší a nahrazuje textem 

Nový komentář: 

Náklady nebo výdaje na služby - řádek D 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka50: 

Reprografické služby spojené s průzkumem krajiny, účastnické poplatky na semináře a konference 

                                                           
50

 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 
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k tématu, odborné školení editora GIS, letecké snímkování zájmových území pro účely prezentace a 

publikování, překlady odborných textů, , údržba programu ArcGIS, telefonní služby 

Název dalšího účastníka: NPU 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované 

náklady celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované náklady 

z účelových výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

Varianta 

(a/b) 

Kopírování, skenování, tisk a drobné 

služby – využití pro sběr a archivaci 

dat, přípravu podkladů pro terénní 

průzkum – viz. příloha e1) až e4) 

10 10 b 

Účastnické poplatky za semináře a 

konference; empirický kvalifikovaný 

odhad jedinečných nákladů (vždy 

pouze jediný pořadatel) – nelze 

doložit poptávkou; tato položka je 

podle vnitřních předpisů NPÚ 

účtována jako služby 

10 10 a 

Překladatelské služby – překlady 

vybraných textů ze zahraničních 

publikací k tématu HKK – viz. příloha 

d1) až d4) 

10 10 b 

Školení k programu ArcGIS pro 1 

osobu; jedinečná položka – v ČR jediný 

poskytovatel;  

22 22 a 

Šikmé letecké snímky – pořízení 

profesionálních snímků z vybraných 

lokalit HKK bude využito především 

pro předpokládané publikační výstupy 

– viz. příloha g1) až g4) 

40 40 b 

Maintenance ArcGIS (2 licence) – 
jedná se o průběžnou podporu 
využívaného software v oblasti GIS; 
jedinečná položka – pouze jediný 
poskytovatel  – viz. příloha b1), b3) 
 

22 22 a 

Platba za telefonní služby (mobilní 
telefony řešitelů a pracovníků 
projektu) – přeúčtování služeb 
v rámci stávajícího poskytovatele 
telefonních služeb NPÚ. Cena 
stanovena vnitřní směrnicí NPÚ – 
stávající jediný poskytovatel. 
 

3 3 a 
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Celkem 117 117  

 
Zdůvodnění: 
 
Při větším množství pořízené literatury se zvýšila potřeba zajištění věrohodných překladů zahraniční 
literatury a informačních zdrojů. 
NPÚ ÚOP Č. Budějovice nabídl bezplatné využití nadbytečných dvou licencí programu ArcGIS za 
podmínky uhrazení udržovacích poplatků (celkem 22 tis. Kč v roce 2016), namísto plánovaného pořízení 
jedné nové licence (55 tis. Kč). Využití dvou licencí programu namísto jedné umožní efektivnější práci na 

projektu.  Telefonní služby budou v rámci řešení projektu využity ve výši 3 tis. Kč. 
 

Původní komentář: 
Náklady nebo výdaje na služby - řádek D 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka51: pro řešení projektu jsou nezbytná 
specializovaná školení GIS specialistů. Školení na systém ArcGIS poskytuje pouze dodavatel 
software firma ArcData. Kopírování, skenování, tisk a drobné služby – využití pro sběr a archivaci 
dat. 

Název dalšího účastníka: MENDELU 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované 
náklady celkem 
(tis. Kč/rok) 

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

Varianta 
(a/b) 

Školení firmy ArcData Praha: Tvorba 

geoprocessingových skriptů v jazyku Python 

(proškolení 1 pracovníka – specialistu pro 

GIS – pro specializovanou práci s ArcGIS, 

cena se slevou pro univerzity) – viz příloha 

b3) 

13 13 a 

Jednodenní školení firmy ArcData Praha: 

Úvod do jazyka Python pro uživatele ArcGIS 

(proškolení 1 pracovníka – specialistu pro 

GIS – pro specializovanou práci s ArcGIS, 

cena se slevou pro univerzity) – viz příloha 

b1), b4) 

4 4 a 

Kopírování, skenování, tisk (zejména 

velkoformátové tisky) a drobné služby – 

využití pro sběr a archivaci dat – viz příloha 

e1) až e4) 

18 18 b 

Celkem 35 35  

 

se ruší a nahrazuje textem 

                                                           
51

 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 
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Nový komentář: 

Náklady nebo výdaje na služby - řádek D 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka52: pro řešení projektu jsou nezbytná 

specializovaná školení GIS specialistů. Školení na systém ArcGIS poskytuje pouze dodavatel 

software firma ArcData. Kopírování, skenování, tisk a drobné služby – využití pro sběr a archivaci 

dat. 

Název dalšího účastníka: MENDELU 

Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované 

náklady celkem 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady 

z účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

Varianta 

(a/b) 

Školení firmy ArcData Praha: Tvorba 

geoprocessingových skriptů v jazyku Python 

(proškolení 1 pracovníka – specialistu pro 

GIS – pro specializovanou práci s ArcGIS, 

cena se slevou pro univerzity) – viz příloha 

b3) 

13 13 a 

Jednodenní školení firmy ArcData Praha: 

Úvod do jazyka Python pro uživatele ArcGIS 

(proškolení 1 pracovníka – specialistu pro 

GIS – pro specializovanou práci s ArcGIS, 

cena se slevou pro univerzity) – viz příloha 

b1), b4) 

4 4 a 

Účastnické poplatky za semináře a 

konference; empirický kvalifikovaný odhad 

jedinečných nákladů (vždy pouze jediný 

pořadatel) – nelze doložit poptávkou; tato 

položka je podle vnitřních předpisů 

MENDELU účtována jako služby 

5 5 a 

Kopírování, skenování, tisk (zejména 

velkoformátové tisky) a drobné služby – 

využití pro sběr a archivaci dat – viz příloha 

e1) až e4) 

13 13 b 

Celkem 35 35  

                                                           
52

 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 
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Zdůvodnění: 

S ohledem na vnitřní předpisy MENDELU jsou účastnické poplatky za konference účtovány jako 

služba. V roce 2016 se jedná zejména o účast na konferencích Venkovská krajina (Hostětín) a 

Dny zahradní a krajinářské architektury v Luhačovicích, případně na dalších konferencích 

relevantních k tématu, které ještě nebyly avizované. 
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1. Osobní náklady nebo výdaje – rok 2017 

Původní komentář: 

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

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

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

pohyblivých složek. Je uvažováno plnění za 12 měsíců. Na projektu bude dle přepočtených 

pracovních úvazků pracovat 1,3 stálých zaměstnanců, 1,7 pracovníků přijatých na řešení projektu a 

0,5 dalších pracovníků. 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice53 

Role na 

projektu 

(GP/RP/DP54

) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrný 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem55 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxxx GP Metodické 

řízení práce a 

koordinace 

projektu, 

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a 

vývoje krajiny, 

typologie HKK 

0,5 195 195 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

přírodních 

hodnot 

krajiny, 

typologie HKK 

0,2 79 79 

xxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

0,3 120 120 

                                                           
53 Pouze pro nově přijaté pracovníky se vyplní seznam pracovních pozic, u stálých zaměstnanců se vyplní titul, jméno a 

příjmení. 
54 Viz zadávací dokumentace, článek 1.3., odst. (13) až (15), kde DP = další pracovník. 
55 Bez povinných zákonných odvodů zaměstnavatele, které se uplatňují samostatně v písm. e) a bez FKSP dle písm. f). 
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kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

typologie HKK 

xxxxxxxxxxxxxxxx RP Terénní 

průzkum a 

interpretace 

výsledků v GIS 

0,3 91 91 

xxxxxxxxxxxxxxxx./v

ýzkumný pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,4 117 117 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

výzkumný pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,4 114 114 

xxxxxxxxxxxxxxxx / 

výzkumný pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,3 86 86 

xxxxxxxxxxxxxxxx / 

výzkumný pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu  

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

0,6 171 171 
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v GIS 

 technik DP Technické 

práce a 

administrativa 

0,2 49 49 

 Administrátor THP 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

DP Administrativn

í práce 

spojené 

s průběhem 

řešení a 

rozpočtem 

0,3 90 90 

Celkem    1112 1112 

 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka56: Mzdy pracovníků MENDELU vycházejí ze 

současného katalogu prací a mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu včetně pohyblivých 

složek. V roce 2017 a dále je uvažováno plnění za 12 měsíců. Na projektu bude dle přepočtených 

pracovních úvazků pracovat 0,6 stálých zaměstnanců, 1,3 pracovníků přijatých na řešení projektu a 

0,2 dalších pracovníků. 

Název dalšího účastníka: MENDELU 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice57 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP58) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrný 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem59 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxxx GS metodické řízení 

výzkumného 

týmu MENDELU, 

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a vývoje 

0,2 70 70 

                                                           
56 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 
57 Pouze pro nově přijaté pracovníky se vyplní seznam pracovních pozic, u stálých zaměstnanců se vyplní titul, jméno a 

příjmení. 
58

 Viz zadávací dokumentace, článek 1.3., odst. (13) až (15), kde DP = další pracovník. 
59 Bez povinných zákonných odvodů zaměstnavatele, které se uplatňují samostatně v písm. e) a bez FKSP dle písm. f). 
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krajiny, 

typologie HKK, 

organizace 

workshopu 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, terénní 

práce, ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

komponovanou 

krajinu), 

organizace 

workshopu 

0,2 121 121 

xxxxxxxxxxxxxxxx RS Identifikace 

znaků HKK 

z kartografických 

podkladů, 

digitalizace 

výsledků v GIS 

0,2 55 55 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

/vědecko – 

výzkumný 

pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu 

RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách, 

digitalizace 

výsledků v GIS 

0,5  52 52 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

vědecko – 

výzkumný 

RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

0,4 103 103 



 41 

pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu 

historických 

hodnot krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách, 

spolupráce na 

návrhu plánu 

péče 

xxxxxxxxxxxxxxxx / 

vědecko – 

výzkumný 

pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu 

RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

postindustriální 

krajinu) 

0,2 52 52 

xxxxxxxxxxxxxxxx / 

vědecko – 

výzkumný 

pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu 

RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

reliktní krajinu) 

0,2 44 44 

Admin. pracovník/ 

THP pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

DP Vedení finanční 

agendy, kontrola 

a zaúčtování 

dokladů, 

finanční zprávy 

projektu 

0,2 57 57 
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Celkem    554 554 

 

b) k řádku A2 "Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů"60, 61, 62: 

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

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

OON zahrnují 3 DPP v součtu 400 hodin/rok. 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GP/RP/DP63) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem64 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

3 osoby/DPP DP Archivní 

průzkum, 

technická a 

konzultační 

činnost 

320  80 80 

Celkem    80 80 

 

e) k řádku A5 "Povinné zákonné odvody"65: 

Povinné zákonné odvody - řádek A5 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

Navrhované povinné zákonné odvody 

celkem (tis. Kč/rok) 

Požadované povinné zákonné odvody 

z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok) 

                                                           
60

 Ostatní osobní náklady (OON) nebo výdaje (OOV) vyplývající z dohod o provedení práce, dohod o provedení činnosti, 

včetně autorských honorářů. 
61

 Zaměstnancem může být i student nad rámec své přípravy v akreditovaných studijních programech, kterému za práci na 

základě uzavřeného pracovněprávního vztahu (DPD, DPČ) potom náleží odměna, nikoliv stipendium. 
62 Zde zařadit ty autorské honoráře vyplácené na základě dohod o provedení práce/dohod o provedení činnosti zaměstnancům 

(v hlavním pracovním poměru) příjemce nebo dalšího účastníka projektu za činnost, jejíž náplň je odlišná od jejich náplně 

činnosti dle pracovní smlouvy a dále na základě dohod o provedení práce třetím osobám (které nejsou v hlavním 

pracovním poměru k příjemci/dalšímu účastníkovi projektu). 
63

 Viz zadávací dokumentace, článek 1.3., odst. (13) až (15), kde DP = další pracovník. 
64

 Bez povinných zákonných odvodů zaměstnavatele, které se uplatňují samostatně v písm. e). 
65

 Povinné zákonné odvody jsou ty odvody, které odvádí zaměstnavatel ze zákona za své zaměstnance (např. povinné 

pojistné na sociální zabezpečení a sociální politiku zaměstnanosti, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění atd.). 
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378 378 

 

f) k řádku A6 "FKSP"66: 

FKSP - řádek A6 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

Navrhovaný příděl do fondu kulturních a 

sociálních potřeb celkem (tis. Kč/rok) 

Požadovaný příděl do fondu kulturních a 

sociálních potřeb z účelových výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

22 22 

 

se ruší a nahrazuje textem 

Nový komentář: 

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

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

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

pohyblivých složek. Je uvažováno plnění za 12 měsíců. Na projektu bude dle přepočtených 

pracovních úvazků pracovat  1,425 stálých zaměstnanců,  1,575 pracovníků přijatých na řešení 

projektu a 0,5 dalších pracovníků. 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice67 

Role na 

projektu 

(GP/RP/DP68

) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrný 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem69 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxxx GP Metodické 

řízení práce a 

koordinace 

0,8125 351 351 

 

                                                           
66

 FKSP = příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb. 
67 Pouze pro nově přijaté pracovníky se vyplní seznam pracovních pozic, u stálých zaměstnanců se vyplní titul, jméno a 

příjmení. 
68 Viz zadávací dokumentace, článek 1.3., odst. (13) až (15), kde DP = další pracovník. 
69 Bez povinných zákonných odvodů zaměstnavatele, které se uplatňují samostatně v písm. e) a bez FKSP dle písm. f). 
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projektu, 

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a 

vývoje krajiny, 

typologie HKK 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

přírodních 

hodnot 

krajiny, 

typologie HKK 

0,2 70 70 

xxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

typologie HKK 

0,4125 153 153 

xxxxxxxxxxxxxxxx / 

výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení 

projektu 

RP Terénní 

průzkum a 

interpretace 

výsledků v GIS 

0,3 85 85 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

výzkumný pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,4 118 118 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

výzkumný pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

0,2 59 59 
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krajiny, práce 

v GIS 

xxxxxxxxxxxxxxxx / 

výzkumný pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,075 20 20 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

výzkumný pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu  

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,6 153 153 

 technik DP Technické 

práce a 

administrativa 

0,2 46 46 

 Administrátor THP 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

DP Administrativn

í práce 

spojené 

s průběhem 

řešení a 

rozpočtem 

0,3 86 86 

Celkem    1141 1141 

 

Zdůvodnění: 

Změny v rámci kapitoly Osobních nákladů r. 2016 se promítají do všech  následujících let řešení 

projektu 2017, 2018, 2019 a 2020. 
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Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka70: Mzdy pracovníků MENDELU vycházejí ze 

současného katalogu prací a mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu včetně pohyblivých 

složek. V roce 2017 a dále je uvažováno plnění za 12 měsíců. Na projektu bude dle přepočtených 

pracovních úvazků pracovat 0,6 stálých zaměstnanců, 1,3 pracovníků přijatých na řešení projektu a 

0,2 dalších pracovníků. 

Název dalšího účastníka: MENDELU 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice71 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP72) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrný 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem73 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxx GS metodické řízení 

výzkumného 

týmu MENDELU, 

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a vývoje 

krajiny, 

typologie HKK, 

organizace 

workshopu 

0,2 70 70 

xxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, terénní 

práce, ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

0,2 55 55 

                                                           
70 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 
71 Pouze pro nově přijaté pracovníky se vyplní seznam pracovních pozic, u stálých zaměstnanců se vyplní titul, jméno a 

příjmení. 
72

 Viz zadávací dokumentace, článek 1.3., odst. (13) až (15), kde DP = další pracovník. 
73 Bez povinných zákonných odvodů zaměstnavatele, které se uplatňují samostatně v písm. e) a bez FKSP dle písm. f). 
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lokalitách 

(specialista na 

komponovanou 

krajinu), 

organizace 

workshopu 

xxxxxxxxxxxxxxx RS Identifikace 

znaků HKK 

z kartografických 

podkladů, 

digitalizace 

výsledků v GIS 

0,2 52 52 

xxxxxxxxxxxxxxx 

/vědecko – 

výzkumný 

pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu 

RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách, 

digitalizace 

výsledků v GIS 

0,5  121 121 

xxxxxxxxxxxxxxx 

/vědecko – 

výzkumný 

pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu 

RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách, 

spolupráce na 

návrhu plánu 

péče 

0,4 103 103 

xxxxxxxxxxxxxxx / 

vědecko – 

výzkumný 

pracovník přijatý 

RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

0,2 52 52 
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na dobu řešení 

projektu 

hodnot krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

postindustriální 

krajinu) 

xxxxxxxxxxxxxxx / 

vědecko – 

výzkumný 

pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu 

RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

reliktní krajinu) 

0,2 44 44 

Admin. pracovník/ 

THP pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

DP Vedení finanční 

agendy, kontrola 

a zaúčtování 

dokladů, 

finanční zprávy 

projektu 

0,2 57 57 

Celkem    554 554 

 

Zdůvodnění: 

Na základě administrativního pochybení byli chybně zařazeni pracovníci  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Tímto se provádí náprava        

v  zařazení  těchto pracovníků do platných mzdových tarifů (platové třídy a stupně dle náplně práce    

a započitatelné praxe). Celková výše mzdových prostředků ani rozsah odborných úkolů se nemění.  

 

 



 49 

b) k řádku A2 "Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů"74, 75, 76: 

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

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

OON zahrnují 1 DPP v součtu 160 hodin/rok. 

Titul, jméno, 

příjmení/počet 

osob 

Role na 

projektu 

(GP/RP/DP77) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Ekvivalent 

úvazku na 

projektu 

(hod/rok) 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem78 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

1 osoba/DPP DP Archivní 

průzkum, 

technická a 

konzultační 

činnost 

160 40 40 

Celkem    40 40 

 

Zdůvodnění: 

Změny v rámci kapitoly Osobních nákladů r. 2016 se promítají do všech  následujících let řešení 

projektu 2017, 2018, 2019 a 2020. 

 

e) k řádku A5 "Povinné zákonné odvody"79: 

Povinné zákonné odvody - řádek A5 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

Navrhované povinné zákonné odvody Požadované povinné zákonné odvody 

                                                           
74

 Ostatní osobní náklady (OON) nebo výdaje (OOV) vyplývající z dohod o provedení práce, dohod o provedení činnosti, 

včetně autorských honorářů. 
75

 Zaměstnancem může být i student nad rámec své přípravy v akreditovaných studijních programech, kterému za práci na 

základě uzavřeného pracovněprávního vztahu (DPD, DPČ) potom náleží odměna, nikoliv stipendium. 
76 Zde zařadit ty autorské honoráře vyplácené na základě dohod o provedení práce/dohod o provedení činnosti zaměstnancům 

(v hlavním pracovním poměru) příjemce nebo dalšího účastníka projektu za činnost, jejíž náplň je odlišná od jejich náplně 

činnosti dle pracovní smlouvy a dále na základě dohod o provedení práce třetím osobám (které nejsou v hlavním 

pracovním poměru k příjemci/dalšímu účastníkovi projektu). 
77

 Viz zadávací dokumentace, článek 1.3., odst. (13) až (15), kde DP = další pracovník. 
78

 Bez povinných zákonných odvodů zaměstnavatele, které se uplatňují samostatně v písm. e). 
79

 Povinné zákonné odvody jsou ty odvody, které odvádí zaměstnavatel ze zákona za své zaměstnance (např. povinné 

pojistné na sociální zabezpečení a sociální politiku zaměstnanosti, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění atd.). 
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celkem (tis. Kč/rok) z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok) 

388 388 

 

Zdůvodnění: 

Změny v rámci kapitoly Osobních nákladů r. 2016 se promítají do všech  následujících let řešení 

projektu 2017, 2018, 2019 a 2020. 

 

f) k řádku A6 "FKSP"80: 

FKSP - řádek A6 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

Navrhovaný příděl do fondu kulturních a 

sociálních potřeb celkem (tis. Kč/rok) 

Požadovaný příděl do fondu kulturních a 

sociálních potřeb z účelových výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

23 23 

 

Zdůvodnění: 

Změny v rámci kapitoly Osobních nákladů r. 2016 se promítají do všech  následujících let řešení 

projektu 2017, 2018, 2019 a 2020. 

 

1. Osobní náklady nebo výdaje – rok 2018-2020 

Původní komentář: 

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

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

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

pohyblivých složek. Je uvažováno plnění za 12 měsíců. Na projektu bude dle přepočtených 

pracovních úvazků pracovat 1,3 stálých zaměstnanců, 1,7 pracovníků přijatých na řešení projektu a 

                                                           
80

 FKSP = příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb. 
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0,5 dalších pracovníků. 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice81 

Role na 

projektu 

(GP/RP/DP82) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrný 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem83 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxxxx GP Metodické 

řízení práce a 

koordinace 

projektu,  

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a 

vývoje krajiny, 

typologie HKK 

0,5 195 195 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

přírodních 

hodnot 

krajiny, 

typologie HKK 

0,2 79 79 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

typologie HKK 

0,3 120 120 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RP Terénní 

průzkum a 

interpretace 

výsledků v GIS 

0,3 91 91 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 0,4 117 117 

                                                           
81 Pouze pro nově přijaté pracovníky se vyplní seznam pracovních pozic, u stálých zaměstnanců se vyplní titul, jméno a 

příjmení. 
82 Viz zadávací dokumentace, článek 1.3., odst. (13) až (15), kde DP = další pracovník. 
83 Bez povinných zákonných odvodů zaměstnavatele, které se uplatňují samostatně v písm. e) a bez FKSP dle písm. f). 
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/výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení 

projektu 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

výzkumný pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,4 114 114 

xxxxxxxxxxxxxxxxx / 

výzkumný pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,3 86 86 

xxxxxxxxxxxxxxxxx / 

výzkumný pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu  

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,6 171 171 

 technik DP Technické 

práce a 

administrativa 

0,2 49 49 

 Administrátor THP 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

DP Administrativn

í práce 

spojené 

s průběhem 

řešení a 

rozpočtem 

0,3 90 90 



 53 

Celkem    1112 1112 

 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka84: Mzdy pracovníků MENDELU vycházejí ze 

současného katalogu prací a mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu včetně pohyblivých 

složek. V roce 2017 a dále je uvažováno plnění za 12 měsíců. Na projektu bude dle přepočtených 

pracovních úvazků pracovat 0,6 stálých zaměstnanců, 1,3 pracovníků přijatých na řešení projektu a 

0,2 dalších pracovníků. 

Název dalšího účastníka: MENDELU 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice85 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP86) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrný 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem87 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxxxx GS metodické řízení 

výzkumného 

týmu MENDELU, 

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a vývoje 

krajiny, 

typologie HKK, 

organizace 

workshopu 

0,2 70 70 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, terénní 

práce, ověření 

navržené 

0,2 121 121 

                                                           
84 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 
85 Pouze pro nově přijaté pracovníky se vyplní seznam pracovních pozic, u stálých zaměstnanců se vyplní titul, jméno a 

příjmení. 
86

 Viz zadávací dokumentace, článek 1.3., odst. (13) až (15), kde DP = další pracovník. 
87 Bez povinných zákonných odvodů zaměstnavatele, které se uplatňují samostatně v písm. e) a bez FKSP dle písm. f). 
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typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

komponovanou 

krajinu), 

organizace 

workshopu 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS Identifikace 

znaků HKK 

z kartografických 

podkladů, 

digitalizace 

výsledků v GIS 

0,2 55 55 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

/vědecko – 

výzkumný 

pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu 

RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách, 

digitalizace 

výsledků v GIS 

0,5  52 52 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

/vědecko – 

výzkumný 

pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu 

RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách, 

spolupráce na 

návrhu plánu 

péče 

0,4 103 103 

xxxxxxxxxxxxxxxxx / 

vědecko – 

RS Průzkum a 

interpretace 

0,2 52 52 
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výzkumný 

pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

postindustriální 

krajinu) 

xxxxxxxxxxxxxxxxx / 

vědecko – 

výzkumný 

pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu 

RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

reliktní krajinu) 

0,2 44 44 

Admin. pracovník/ 

THP pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

DP Vedení finanční 

agendy, kontrola 

a zaúčtování 

dokladů, 

finanční zprávy 

projektu 

0,2 57 57 

Celkem    554 554 

 

se ruší a nahrazuje textem 

Nový komentář: 

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

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: VUKOZ 

Mzdy pracovníků vycházejí ze současného mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu včetně 
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pohyblivých složek. Je uvažováno plnění za 12 měsíců. Na projektu bude dle přepočtených 

pracovních úvazků pracovat   1,2 stálých zaměstnanců, 1,7 pracovníků přijatých na řešení projektu a 

0,5 dalších pracovníků. 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice88 

Role na 

projektu 

(GP/RP/DP89) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrný 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem90 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxxxx GP Metodické 

řízení práce a 

koordinace 

projektu,  

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a 

vývoje krajiny, 

typologie HKK 

0,7 308 308 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

přírodních 

hodnot 

krajiny, 

typologie HKK 

0,2 69 69 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, 

typologie HKK 

0,3 116 116 

xxxxxxxxxxxxxxxxx / 

výzkumný 

pracovník přijatý na 

dobu řešení 

RP Terénní 

průzkum a 

interpretace 

výsledků v GIS 

0,3 82 82 

                                                           
88 Pouze pro nově přijaté pracovníky se vyplní seznam pracovních pozic, u stálých zaměstnanců se vyplní titul, jméno a 

příjmení. 
89 Viz zadávací dokumentace, článek 1.3., odst. (13) až (15), kde DP = další pracovník. 
90 Bez povinných zákonných odvodů zaměstnavatele, které se uplatňují samostatně v písm. e) a bez FKSP dle písm. f). 
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projektu 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

výzkumný pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,4 116 116 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

výzkumný pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,2 58 58 

xxxxxxxxxxxxxxxxx / 

výzkumný pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,3 83 83 

xxxxxxxxxxxxxxxxx / 

výzkumný pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu  

RP Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických a 

přírodních 

hodnot 

krajiny, práce 

v GIS 

0,6 151 151 

 technik DP Technické 

práce a 

administrativa 

0,2 45 45 

 Administrátor THP 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

DP Administrativn

í práce 

spojené 

0,3 84 84 
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s průběhem 

řešení a 

rozpočtem 

Celkem    1112 1112 

 

Zdůvodnění: 

Z důvodu nezbytnosti změn v rámci kapitoly Osobních nákladů r. 2016 je toto zdůvodnění 

v následujících letech 2017, 2018, 2019 a 2020 shodné se zněním zdůvodnění r. 2016. 

 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1 

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka91: Mzdy pracovníků MENDELU vycházejí ze 

současného katalogu prací a mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu včetně pohyblivých 

složek. V roce 2017 a dále je uvažováno plnění za 12 měsíců. Na projektu bude dle přepočtených 

pracovních úvazků pracovat 0,6 stálých zaměstnanců, 1,3 pracovníků přijatých na řešení projektu a 

0,2 dalších pracovníků. 

Název dalšího účastníka: MENDELU 

Titul, jméno, 

příjmení/pracovní 

pozice92 

Role na 

projektu 

(GS/RS/DP93) 

Specifikace 

předmětu 

činnosti 

Průměrný 

měsíční 

úvazek na 

projektu 

Navrhované 

mzdové 

náklady 

celkem94 

(tis. Kč/rok) 

Požadované 

náklady z 

účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

xxxxxxxxxxxxxxxxx GS metodické řízení 

výzkumného 

týmu MENDELU, 

průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot a vývoje 

krajiny, 

typologie HKK, 

organizace 

0,2 70 70 

                                                           
91 V případě více spoluuchazečů/ dalších účastníků zkopírujte potřebný počet všech polí předepsaných pro spoluuchazeče/ 

dalšího účastníka. 
92 Pouze pro nově přijaté pracovníky se vyplní seznam pracovních pozic, u stálých zaměstnanců se vyplní titul, jméno a 

příjmení. 
93

 Viz zadávací dokumentace, článek 1.3., odst. (13) až (15), kde DP = další pracovník. 
94 Bez povinných zákonných odvodů zaměstnavatele, které se uplatňují samostatně v písm. e) a bez FKSP dle písm. f). 
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workshopu 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot 

krajiny, terénní 

práce, ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

komponovanou 

krajinu), 

organizace 

workshopu 

0,2 55 55 

xxxxxxxxxxxxxxxxx RS Identifikace 

znaků HKK 

z kartografických 

podkladů, 

digitalizace 

výsledků v GIS 

0,2 52 52 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

/vědecko – 

výzkumný 

pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu 

RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách, 

digitalizace 

výsledků v GIS 

0,5  121 121 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

/vědecko – 

výzkumný 

pracovník přijatý 

na dobu řešení 

RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření 

0,4 103 103 
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projektu navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách, 

spolupráce na 

návrhu plánu 

péče 

xxxxxxxxxxxxxxxxx / 

vědecko – 

výzkumný 

pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu 

RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

postindustriální 

krajinu) 

0,2 52 52 

xxxxxxxxxxxxxxxxx / 

vědecko – 

výzkumný 

pracovník přijatý 

na dobu řešení 

projektu 

RS Průzkum a 

interpretace 

kulturně-

historických 

hodnot krajiny, 

ověření 

navržené 

typologie HKK 

na konkrétních 

lokalitách 

(specialista na 

reliktní krajinu) 

0,2 44 44 

Admin. pracovník/ 

THP pracovník 

přijatý na dobu 

řešení projektu 

DP Vedení finanční 

agendy, kontrola 

a zaúčtování 

dokladů, 

finanční zprávy 

projektu 

0,2 57 57 

Celkem    554 554 
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Zdůvodnění: 

Z důvodu nezbytnosti změn v rámci kapitoly Osobních nákladů r. 2016 je toto zdůvodnění 

v následujících letech 2017, 2018, 2019 a 2020 shodné se zněním zdůvodnění r. 2016. 

 

Čl. III. 

Příloha: Tabulky rozpočtu projektu na roky řešení 2016-2020. G tabulka, bibliografie a souhlas se 

zpracováním osobních údajů xxxxxxxxxxxx. 

 

Čl. IV. 

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn 

   

             Čl. V. 

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

Příjemce obdrží dva stejnopisy, další účastníci po jednom stejnopisu. 

 

 

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

  veřejná výzkumná instituce 

 

 

 

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

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

    státní příspěvková organizace 

 

 

 

V Praze dne       Ing. arch. Naděžda Goryczková, 

        generální ředitelka 

 

 

Za dalšího účastníka projektu:    Mendelova univerzita v Brně, VVŠ  

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

 

 

 

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

              rektor 

 

 

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

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

 

 

 

 

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

                    rektor    

 


