
Komentář účastníka projektu v roli příjemce: Oproti předchozímu kalendářnímu roku (20 17) 
plánujeme navýšení zapojení některých řeš itelů do projektu a tedy také jejich průměrného měsíčního 
úvazku na projektu. Výše mzdy každého zaměstnance je v souladu s pravidly UK, přičemž odpovídá 
náročnosti práce na projektu a míře podílu na jednotlivých výstupech. 

Název příjemce: Univerzita Karlova v Praze 

Titul, jméno, Role na Specifikace Průměrný Navrhovan Požadované 
příjmení/pracovní projektu předmětu měsíční é mzdové náklady z 
pozice (GPIRP/DP čitmosti úvazek na náklady účelových 

) projektu celkem výdajů MK 

(tis . (tis. Kč/rok) 

Kč/rok) 

Zdůvodnění: 

Text zdůvodnění je shodný s textem zdúvodnětú uvedeném v kapitole Osobní náklady nebo 
výdaj e za r. 2017. 

Rok řešení projektu: 2019 

1. Osobní náklady nebo výdaje 

Původní text: 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek Al 
Komentář účastníka projektu v roli příjemce-koordinátora: Výše mzdy každého zaměstnance je 
v souladu s pravidly NF A, ptičemž odpovídá náročnosti práce na projektu a míře podílu na 
jednotlivých výstupech. 

Titul, jméno, Role na Specifikace Průměrný Navrhované Požadované 
příjmení/pracovní projektu předmětu měsíční mzdové náklady z 
poz1ce (GPIRP/DP) činnosti úvazek na náklady účelových 

projektu celkem výdajů MK 

(tis . Kč/rok) (tis . Kč/rok) 



I výzkumuza 
NFA 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek Al 
Komentář účastníka projektu v roli příjemce: V posledním roce řešení projektu (2019) se na něm 
bude podílet už jen omezený počet řešitelů, výstupy některých z nich budou odevzdány v průběhu 
předchozího roku (2018). Výše mzdy každého zaměstnance je v souladu s pravidly UK, přičemž 
odpovídá náročnosti práce na projektu a míře podílu na jednotlivých výstupech. 
Název příjemce: Univerzita Karlova v Praze 

Titul, jméno, Role na Specifikace Průměrný Navrhovan Požadované 
příjmení/pracovní projektu předmětu měsíční é mzdové náklady z 
pOZICe (GP/RP/DP) činnosti úvazek na náklady účelových 

projektu celkem výdajů MK 

(tis. (tis. Kč/rok) 
Kč/rok) 

se ruší a nově nahrazuje textem: 

Nový komentář: 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů- řádek Al 
Komentář účastníka projektu v roli příjemce-koordinátora: Výše mzdy každého zaměstnance je 
v souladu s pravidly NF A, p1ičemž odpovídá náročnosti práce na projektu a rniře podílu na 
jednotlivých výstupech. 

Titul, jméno, Role na Specifikace Průměrný Navrhované Požadované 
přijmení/pracovní projektu předmětu měsíčni mzdové náklady z 
pozice (GP/RP/DP) činnosti úvazek na náklady účelových 

projektu celkem výdajů MK 

(tis. Kč/rok) (tis. Kč/rok) 



Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek Al 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: V poslednim roce řešeni projektu (2019) se na něm 
bude podílet už jen omezený počet řešitelů, výstupy některých z nich budou odevzdány v ptůběhu 
předchozího roku (2018). Výše mzdy každého zaměstnance je v souladu s pravidly UK, přičemž 
odpovídá náročnosti práce na projektu a míře podílu na jednotlivých výstupech. 

Název příjemce: Univerzita Karlova v Praze 

Titul, jméno, Role na Specifikace Průměrný Navrhovan Požadované 
příjmení/pracovní projektu předmětu měsíčni é mzdové náklady z 
poz1ce (GP/RP/DP) činnosti úvazek na náklady účelových 

projektu celkem výdajů MK 

(tis. (tis. Kč/rok) 
Kč/rok) 

Zdůvodnění: 

Text zdůvodnění je shodný s textem zdůvodnění uvedeném v kapitole Osobní náklady nebo 
výdaje za r. 2017. 

Čl. IV. 

Přílohy: Souhrnný rozpočet projektu 2016-2019 
Dílčí rozpočet projektu NFA- 2016-2019 
Dílčí rozpočet projektu Univerzity Karlovy - 2016-2019 
Dílčí rozpočet projektu CESNET- 2016-2019 
Dílčí rozpočet projektu Českého vysokého učení technického v Praze- 2016-2019 
Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem Ministerstva kultury 
v oblasti podpory výzkumu a vývoje 



Čl. v. 

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 

Čl. VI. 

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Poskytovatel a příjemce obdrží po jednom stejnopisu. 

V Praze dne 21. listopadu 2017 V Praze dne _.2.;. -11 2017 

V Praze dne 4- IJ. . 2017 

V Praze dne 2017 
QJ v,. 

V Praze ~6 -12- zorT017 



bolfovas
Text napsaný psacím strojem
Příloha Dodatku - Celkový rozpočet projektu je považována za projektovou dokumentaci a na základě výjimky (dle §3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv) z uveřejnění není zveřejněna

bolfovas
Text napsaný psacím strojem


