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GP -lrl- projelell.l, _lrl_ v,_,d 0 ,30 90 90 0,30 90 90 GP koordinace projol<lu. koordlrlacev ~I 0 ,30 105 105 0,30 105 105 
pracovi&II, rašorinl a alllll)llck4 tmoat. p,a-. rašerinl a -Jyllc:lc4 ein.-. 
konc:eptnl 118donl pll - grafických koncoptnl-1 pll- gralldcjdl 
Yjatupů.18Nmlpnidt1.111 ~ leNnnl průz1<1.111, orglnlz.enf, 

plJ>lllultnl a prezantaenl elnnolli. 

RP rašllinl a analylic:M práce I di.nzem na 0.20 80 80 0.20 80 80 RP 0.20 96 96 0.20 96 96 
dornos,alid<6 analýty, leNnnl průzl<1.111 

RP rašllinl a analylicU an-~ tnnnl 0,50 135 135 RP 0 ,50 162 162 
pnidto.m; Oodalak t. 1: nopodll • na 
felonl projeklu. 

RP 18Serinl a analyticl<.llelmost, 11„ml 0,60 135 1315 RP 0,50 162 162 
pŇZIUm; Dodallkt. 1: fdllltouprqek1u 
od 1. 03. 2018 

RP anal)1ldc4 a rešerlnl flnnOll, orgarmCnl 0.20 54 54 0.20 54 5• RP odborn4prjce -~ p-y. 0.20 65 115 0.20 65 65 
ld(le, odborM pr6ce I fflllPCJ'Yffll podlclady 

--a ~ 
llchnlekýpracovnlk DP pomoa,6 pr6ce pllleNnnlch pŇ<klmedl, 0,50 <40 <40 0,60 <40 40 IICtncl<9 pracovnlk DP pomocn6 pr6ce pll 18Nmfcl1 ...,.,Id!, 0,60 120 120 120 120 

apm a-1-ce a paznallu"'6 ap4va a_, dokumentace a_,_,,. 
-.c1ny,clli!lanrt;r, zllldldny, dllJ anrt;r, a o,gantr.enl emost 

lechnldtj pt'8CCM11k DP pllp<ata fflllll(IVÝd1 podldadúk odbomjm 0.20 60 60 60 60 
cem 

- • -f/lO--ldtftdkO I I I I I I AM~AMu.-aAA 

Ctlcan: I 1,101 •1 391 1,101 sni - 1,90 80 I08 808 808 

Komslt6P: f: 
Na,._,lp,ojllllubudou~ Nll,.._.,f.....,_.budou 
l!lyll 110Uter1.-c:1..-z1y, ......,.~.,..e.r,i 
tlv1111 pazlce DUde -na na 
dldadl ~ llanl od dli 

,.,.._unhenlly • .-, 
~v,tnnt .. ~m 

2018 (I p,acovnl pozld N potl6 do -YNIC• 2018YRIZl• llu12 
konce úll 2021), Vjpo6ol vyct,mf ze IIINkůvpn:Ml,u_,20111 V 
IOblnjch ~ n6Nad0 

___ ,,,,,.,.."°"' 
jednoCllvj(tlelanú,.. ... _tjrru 
... _,,. vjte (Nazlw, pl\:>edn6 

vjbllov6 lluriNloclndlMlo 
..-nbv-~ 

... vrótll,lch ~IIJ ..-zly. ~ .......... 0,2 
(v~12mlllc0v,_ 
2018). ~vydál-
~ mzdovjdl ,.....:i . ... ,.._.ho 
ljlnu .. _..vjle"-"", ~-dia....,....,, pl• dpeú 



~plOdmi .. _ 

~llfflielcbJ. ~vr..-.c:I 105 
prac:0\'ÍW, - • ar\llylid<jbmos1, 
koncepá,lvedenlpll!YOft>6~ 
výs1upŮ. tariml pŇÚll.m, orgar-m!nl. ~•---11. 
reieriniaana~p,b1d(n1emna 0,20 96 0.20 96 
~ analýzy, ...-.mi p,ůzl<um, 
organizaenl, publll<aenl • piezentaenl 

RP relerinl a analytické činno$~ tertnnl 0,50 162 162 
p,ůzl<um, organlzačnl, publlkatnl • 
pie,ontatnl činnosti; Dodatek t. 1: nepodlll 

nalešenf 
RP reieftrl a analytic:l<6 eimo•~ IMMI 0,50 162 

p,ůrlcum, organlzaenl, pull4lkatnl • 
piezantaen l!i1nos1t, Dodamk e. 1 
„lile!ltou od , 03,20 

RP - práce s ffill)OVýml podklady, 0,20 65 0.20 65 

prezen1ace -~ 

technický pracovnlk DP pomocnt práce pll 18rinnlcfl-. 0,50 120 0,50 120 
spilva a Wldenl dolcumeni-• ~ 
.-dny, dnel analýzy• ~ I tlmost 

technický pracovnlk DP pl[prava mal)OVjch podld~ k odbom~ 0,20 60 60 0,20 60 
einnost! --•-ptO-- I I I I I I _""'........,, 

c ....... , I 1,901 •1 eoe 1,901 6011 

K-I': 

Na - prajelclu budou 
~etyl\ IOUeatn1 
zam6stnanei ~. nový 
pracovnlk vybraný ve výbtroYtm 
lízoni v roce 2018 v rozaahu 12 
mhlcóv ~ roku 2020), dMe 
dnlhý technický pracovnlk vyt,raný 
v pfedehodm roce v rozNhu 12 
m6sfet'., v pn'.Nhu roku 2020 
Výpočet vyclltd za IOUCesn~ 
mzdový<:11 nákladů jednotMYýc:11 
tio<,ů lwttt.llk41lo týmu dle 
uveden6 výle iMlzku. p/l!>adni 
clevnlllnlc:l,p,'9dp,oú.....-zlly 

ot 

105 

96 

162 

120 

60 
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Pflemce-lloordlnitor: 
MENDELU 

2021 

leá1nlCl<ý i:w-,lk 

Na_, projelclu budou 

-tlyllaoučunl 
-~vrouahu 
12 m6lk:ů v~ roku 2021 • 
nový JnCO"ftl< ~ ve 
vý1>61ov6rnllzenfvroce2018v 
IQZllftl9m6olcůvpn'.biliuroku 

2021 Vjpoe91~ a 
l0UČlllnýCtl mzdcNjch ~ 

l)lólnolllvý<' :flei..ů-llo 
tymu ... .-výtewazlw. 
pllpecln6 cle """"11ctt p/wclpllů 
n~ 

a.,.._~-

koordinace projeldu, koonlnace v "mel 
p,aco.išll, rešeršnl I ar\llylid<j -._ 
koncepá,l-.plihorb6grallcl<jdl 
vjs...,o, tfflnnl p,ůrlcum, l}nltza 
poinatků, org;rizaall, ~. 

RP 

RP 

RP 

DP pomocnt p,b pll 18rinntc:h htmlch, 
spéva•--•poznatkov6 
zdklnly, ... ~. o,ganlzaenl tlmost 

-.. ~ -. · li'" 11· · •-· · 11·" 11· . ' ' • . ~ • • I • ., 

• . • I , , , , -., 

.. '~ •·- ' 
- ----- -

105 105 105 105 

0.20 96 96 0.20 96 

0,50 162 182 

0,50 182 162 

0,20 65 65 0,20 65 65 

0,50 90 90 0,50 90 90 

1,70 518 518 1,70 518 518 



t.k-1.Jdsx • Al • Pltloha e. 2 

Rolo no 

""""'"' Spocill<aoopl'-- -.. (OPIRPIDP) p,ojOl<lu 

GP koordinace prajelclu, .....,....,_ y nlmcl 106 105 105 
pracxwi_.., l9tertnl a analytidai th1csl. 
l<oncepenl_,,pll_galic:kých 
výs1upů. lartnnf pn'.mc,n, syntjza 
poznatků. orgaůaa,I, P<,t,ll<aa1i a 

llr6nnf llli'enl, 1ynttu pov,atků, 0,20 96 96 0.20 96 li& 
o,ganlz:aenl. pubflkefnl • prezenllěnf 
elnnotti. 

RP organluenf, publikaenl a prezenlaěnf 0,50 162 162 
Cšlnostl; Dodatel< e. 1: nepodQI H na ht!anl 
prqektu. 

RP or;anlzatnl, pú>llkaenl I preuntaenl 0.50 162 162 
t!Mosd; Dodalel< e. 1: ht!itllkou p!Ojektu od 
1. 03.2018 

RP odborná práce s mapovými podklady, 0.20 65 65 0,20 65 65 
prezentace a publikace 

pomocn6 pnlce pň ter6nnlch ioV.nlch, 
spáva •-1 dclwffientace a pazn111<0Y6 
úldadny, dlJel analýzy a organiz:ačnl elnnolt 

--•-p,o--"""°""' ...... ..,, I I I I I I 
Co4klm: I 1.201 4281 -428 1.201 4281 428 

K-P: 
Na leienl projektu budou 
zaměstn..i etyll ooutasnl 

--univerzity v rozsahu 
12 misiců v prub6hu roku 2022 
~ vychcl ze současných 
mzdoolýchnál<ladůJednotlvých 
&lnů IMftellkjho týmu dle 
...-vyteúvazku 

I 
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I 
PhDr. Ilja Šmíd 
ministr kultury 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIII 
MKCRX00BXEFD 

V Praze dne Cr. 01.2018 
Č. i•.: MK 79062/2017 OVV 
Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXX 

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

V souladu s ustanovením§ 3 odst. 1 Aprobačního řádu Ministerstva kultury (MK) č. j. 
17225/2004, ve mění pozdějších změn, ministr kultury schvaluje písemnosti ve věcech, v nichž 
mu přísluší schvalování písemností podle právních předpisů. Dle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o 
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon) MK jako poskytovatel uzavírá s příjemcem účelové 

podpory na programový projekt smlouvu nebo vydává rozhodnutí podle rozpočtových pravidel 
o poskytnutí účelové podpory na programový projekt či vydává rozhodnutí o poskytnutí 
institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací zřizovaných 
MK. Pro přijímání návrhů projektů dle § 21 odst 1 zákona poskytovatel jmenuje Komisi pro 
přijímání návrhů projektů. 

V souladu s ustanovením § 3 odst. 3 Aprobačního řádu MK pověřuji výkonem 
podpisové pravomoci k pfsemnostem, které MK vydává U uzavírá dle výše uvedeného 
odstavce, ředitelku Odboru výzkumu a vývoje MK. 

Jedná se o tyto písemnosti: 

1. Smlouva o poskytnutí účelové podpory programového projektu dle § 9 odst. 1 - 4 
zákona pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 
národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI li), včetně dodatků smlouvy. 

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

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

4. Jmenovací listiny pro členy Komise pro přijímání návrhů projektů dle § 21 odst. 1 
zákona. 

ředitelka Odboru výzkumu a vývoje 
Ministerstvo kultury 




