
VARIANTA A – program uskutečňovaný pouze na 1 fakultě (VŠ ústavu) 

 

Rámcový přehled vynaložených finančních prostředků 
programu Progres za rok 2020 

 

Kód programu: VYPLNÍ RUK 

Název programu: VYPLNÍ RUK 

Zúčastněné fakulty (VŠ ústavy) UK (na 1. místě je uvedena fakulta koordinátora):  
VYPLNÍ RUK 

Koordinátor: VYPLNÍ RUK 

 
 

A. Finanční prostředky poskytnuté v roce 2020 na program 
(Bez prostředků programu převedených v roce 2019 do FÚUP; vyplňuje rektorát UK) 

Poskytnuté prostředky Částka (tis. Kč) 

a Prostředky na realizaci programu bez bonifikace VYPLNÍ RUK 

b Bonifikace mezinárodní spolupráce VYPLNÍ RUK 

c Celkem (a + b) VYPLNÍ RUK  

 
 

B. Přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2020 
Vyplňte bílá pole v tabulce. Částky uvádějte v tis. Kč a zaokrouhlené (bez míst za desetinnou čárkou). 
Nezahrnujte prostředky převedené v roce 2019 do FÚUP. Pod tabulku uveďte stručný komentář k výdajům. 
Pokud byla v roce 2019 část finančních prostředků programu převedena do FÚUP, uveďte pod tabulku její 
výši a využití těchto prostředků v roce 2020. 
Částka uvedená v řádku „j“ musí být totožná s částkou uvedenou v řádku „c“, viz tabulka výše (výjimkou je 
pouze případ vrácení části finančních prostředků – v takovém případě uveďte pod tabulku výši vrácených 
prostředků a stručně zdůvodněte). 

Typ výdajů Částka (tis. Kč) 

d Osobní náklady (mzdové prostředky a odvody)  

e Stipendia  

f Provozní náklady a služby  

g Doplňkové a režijní náklady  

h Investice  

i FÚUP 2020 (prostředky převedené v r. 2020 k využití v r. 2021)  

j Celkem  

 
Komentář k výdajům: 
 
 
 

C. Přehled dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku v hodnotě 
přesahující hodnotu stanovenou právním předpisem pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu, který byl v roce 2020 pořízen z finančních prostředků na program  
Pokud byl v roce 2020 takovýto majetek (v hodnotě nad 2 mil. Kč bez DPH) pořízen, uveďte vždy název 
přístroje a cenu bez DPH. 

  



VARIANTA B – program uskutečňovaný na více fakultách (VŠ ústavech) 
 

 

Rámcový přehled vynaložených finančních prostředků programu Progres za rok 2020 
 

Kód programu: VYPLNÍ RUK 

Název programu: VYPLNÍ RUK 

Zúčastněné fakulty (VŠ ústavy) UK (na 1. místě je uvedena fakulta koordinátora):  
VYPLNÍ RUK 

Koordinátor: VYPLNÍ RUK 

 

A. Finanční prostředky poskytnuté v roce 2020 na program (bez prostředků programu převedených v roce 2019 do FÚUP; vyplňuje rektorát UK) 

Poskytnuté prostředky (tis. Kč) Fakulta A Fakulta B Fakulta C Fakulta D Fakulta E Fakulta F Celkem 

a Prostředky bez bonifikace VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK 

b Bonifikace* VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK 

c Celkem (a + b) VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK 

* Bonifikace za uskutečňování společného programu Progres, případně i za mezinárodní spolupráci (souhrnná výše) 

 

B. Přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2020 
Vyplňte bílá pole v tabulce. Částky uvádějte v tis. Kč a zaokrouhlené (bez míst za desetinnou čárkou). Nezahrnujte prostředky převedené v roce 2019 do FÚUP. Pod 
tabulku uveďte stručný komentář k výdajům. Pokud byla v roce 2019 část finančních prostředků programu převedena do FÚUP, uveďte pod tabulku její výši a 
využití těchto prostředků v roce 2020. 
Částka uvedená v řádku „j“ musí být totožná s částkou uvedenou v řádku „c“, viz tabulka výše (výjimkou je pouze případ vrácení části finančních prostředků – 
v takovém případě uveďte pod tabulku výši vrácených prostředků a stručně zdůvodněte). 

Typ výdajů Fakulta A Fakulta B Fakulta C Fakulta D Fakulta E Fakulta F Celkem 

d Osobní náklady (mzdové prostředky a odvody)        

e Stipendia        

f Provozní náklady a služby        

g Doplňkové a režijní náklady        

h Investice        

i FÚUP 2020 (prostředky převedené v r. 2020 k využití v r. 2021)        

j Celkem        

 



 

 

Komentář k výdajům: 
 
 
 
 
 

C. Přehled dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku v hodnotě přesahující hodnotu stanovenou právním 
předpisem pro veřejnou zakázku malého rozsahu, který byl v roce 2020 pořízen z finančních prostředků na program  
Pokud byl v roce 2020 takovýto majetek (v hodnotě nad 2 mil. Kč bez DPH) pořízen, uveďte vždy název přístroje a cenu bez DPH. 

 


