
Dodatek
Ke Smlouvě o řešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu

č. projektu 17-07043S
I.

Smluvní strany

1.1. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Albertov 6,128 43, Praha 2 
IČ: 00216208
Zastoupený/á: Prof. RNDr. Jiřím Zimou, CSc., děkanem fakulty
Bankovní spojení: KB Praha 1 e.účtu:
dále jen příjemce na straně druhé

a

1.2. Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

Sídlo: Boční I11401,141 00 Praha 4 
IČ: 68378289
Zastoupený/á Doc. RNDr. Zbyňkem Sokolem, CSc., ředitelem 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.účtu:
dále jen spolupříjemce na straně druhé

se dohodly na následujícím Dodatku k výše uvedené Smlouvě:

1. Poskytnutí grantových prostředků v roce 2019:

Na řešení věcné náplně části grantového projektu budou příjemcem poskytnuty spolupřijemci pro rok 2019 následující qrantové
prostředky: 838 tis. Kč
Věcné náklady 372 tis. Kč
Investiční náklady nejsou přiděleny
Osobní náklady 466 tis. Kč
Grantové prostředky na řešení části grantového projektu budou příjemcem převedeny spolupřijemci na jeho účet a to do 30 dnů od 
okamžiku, kdy příjemce obdrží grantové prostředky na svůj bankovní účet.

2. Tento Dodatek výše uvedené Smlouvy je platný ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Ostatní ujednáni Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti.

4. Tento Dodatek je  vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž jeden je určen pro příjemce, jeden pro spolupříjemce a
jeden pro GA CR.

5. Smluvní strany svými níže pňpojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny s celým obsahem tohoto Dodatku..

6. Smluvní strany jsou povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen “zákon o registru smluv“). Smluvní
strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek podléhá uveřejněni v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož 
správcem je Ministerstvo vnitra). Příjemce se zavazuje, že provede uveřejnění tohoto dodatku dle příslušného zákona o reqistru 
smluv. 3
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Za příjemce: datum;...........................

Prof. Ij^íDr. Jiří Zima, CSc., děJtan
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Doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc., ředitel U K  -  24
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