
Dodatek č. 1 ke smlouvě 18/2016/0VV 

o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu 
uzavřený 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) 

Smluvní strany: 

1. Poskytovatel: Česká republika- Ministerstvo kultury- organizační složka státu 
Adresa: Maltézské nám. 1, 118 ll Praha 1 
IČ: 00023671 
Zastoupené: Mgr. Danielem Hermanem, ministrem kultury 
(dále jen "poskytovatel") 

2. Příjemce: Univerzita Karlova v Praze 
Právni forma: veřejná vysoká škola 
Adresa: Ovocný trh 56015, 116 36 Praha 1 
IC:00216208 
Organizační jednotka, kťerá zajišťuje řešení projektu v rámci subjektu, který je 
příjemcem : Filozofická fakulta 
Adresa: nám. Jana Palacha 2, 116 3 8 Praha 1 
Zastoupený zmocněným zástupcem: doc. Mirjam Friedovou, děkankou Filozofické 
fakulty 
(dále jen "příjemce") 

Čl. I. 

Smluvní strany Česká republika- Ministerstvo kultury- organizační složka státu a Univerzita 
Karlova v Praze, veřejná vysoká škola uzavřely smlouvu č . 18/2016/0VV (dále jen smlouva), 
jejímž předmětem je poskytnutí účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje 
národní a kulturní identity (NAKI II)- kód programu DG- formou dotace z výdajů státního 
rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře 
výzkumu a vývoje) (dále jen "podpora") příjemci na řešení projektu s názvem "Abeceda 
českých reálií" identifikační kód projektu: DG16P02B018 (dále jen "projekt"). 

Čl. II. 

Smluvní strany se dohodly na změně v příloze č. 1. Smlouvy, kapitola III. Příjemci , řešitelé a 
kapitola IV. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu 



III. Příjemci, řešitelé 

Původní komentář: 

GlO RP 

Gll OCR 

G12  

G13 

G14  

GIS  

G16  

Gl7 

GIO RP 

Gll OCR 

Gl2  

G13 

Gl4  

G15  

Gl6 

Gl7 

se ruší a nahrazuje textem: 

Nový komentář: 

GIO RP 

Gll OCR 

Gl2  

Gl3 

G14  

G15  

G16  

G17 

Zdůvodnění: 

 nemůže do projektu nastoupit z důvodu dlouhodobé změny zdravotního stavu, jež 

nastala v mezidobí mezi přípravou návrhu projektu a jeho realizací. 



IV. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu 

Původní komentář: 

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu 

I  

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.) 

I Grafika softwaru 

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněnýchChyba! Záložka není 

definována. výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu 

autorem/spoluautorem. 

se ruší a nahrazuje textem: 

N ový komentář: 

Zrušení původního komentáře. 

Zdůvodnění: 

Viz zdůvodnění III. Příjemci, řešitelé. 



ČI. III. 

Smluvní strany se dohodly na změně v příloze č . 1. Smlouvy, kapitola Vl. Náklady projektu 

(rozpočet), 1. Osobní náklady nebo výdaje 

I Rok řešení projektu: 2016 

1. Osobní náklady nebo výdaje 

Původní komentář: 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů -řádek A 1 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: Univerzita Karlova v Praze 

Titul, jméno, Role na Specifikace Průměrný Navrhované Požadované 

příjmení/pracovní projektu předmětu činnosti měsíční mzdové náklady z 

pozice (GPIRP/DP) úvazek na náklady účelových 

projektu celkem výdajů MK 

(tis. Kč/rok) (tis . Kč/rok) 

 RP Vývoj softwaru 0,3 78 78 

 RP Grafika softwaru 0,3 78 78 

se ruší a nahrazuje textem: 

Nový komentář: 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A 1 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: Univerzita Karlova v Praze 

Titul, jméno, Role na Specifikace Průměrný Navrhované Požadované 

příjmení/pracovní projektu předmětu činnosti měsíční mzdové náklady z 

pozice (GP/RP/DP) úvazek na náklady účelových 

projektu celkem výdajů MK 

(tis. Kč/rok) (tis. Kč/rok) 

 RP Vývoj softwaru a 0,6 156 156 

grafika softwaru 

Zdůvodnění: 

Viz zdůvodnění III. Příjemci , řešitelé. 



I Rok řešení projektu: 2017 

1. Osobní náklady nebo výdaje 

Původní komentář: 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A 1 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: Univerzita Karlova v Praze 

Titul, jméno, Role na Specifikace Průměrný Navrhované Požadované 

příjmení/pracovní projektu předmětu činnosti měsíční mzdové náklady z 

pozice (GPIRP/DP) úvazek na náklady účelových 

projektu celkem výdajů MK 

(tis. Kč/rok) (tis. Kč/rok) 

 RP Vývoj softwaru 0,3 91 91 

 RP Grafika softwaru 0,3 91 91 

se ruší a nahrazuje textem: 

Nový komentář: 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A 1 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: Univerzita Karlova v Praze 

Titul, jméno, Role na Specifikace Průměrný Navrhované Požadované 

příjmení/pracovní projektu předmětu činnosti měsíční mzdové náklady z 

pozice (GPIRP/DP) úvazek na náklady účelových 

projektu celkem výdajů MK 

(tis. Kč/rok) (tis. Kč/rok) 

 RP Vývoj softwaru a 0,6 182 182 
grafika softwaru 

Zdůvodnění: 

Viz zdůvodnění III. Příjemci , řešitelé. 



I Rok řešení projektu: 2018- 2020 

1. Osobní náklady nebo výdaje 

Původní komentář: 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A 1 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: Univerzita Karlova v Praze 

Titul, jméno, Role na Specifikace Průměrný Navrhované Požadované 

příjmení/pracovní projektu předmětu měsíční mzdové náklady z 

pozice (GPIRP/DP) činnosti úvazek na náklady celkem účelových 

projektu (tis. Kč/rok) výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

 RP Vývoj softwaru 0,1 26 26 

 RP Grafika 0,1 26 26 

softwaru 

se ruší a nahrazuje textem: 

Nový komentář: 

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů- řádek Al 

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: Univerzita Karlova v Praze 

Titul, jméno, Role na Specifikace Průměrný Navrhované Požadované 

příjmení/pracovní projektu předmětu činnosti měsíční mzdové náklady z 

pozice (GPIRP/DP) úvazek na náklady celkem účelových 

projektu (tis. Kč/rok) výdajů MK 

(tis. Kč/rok) 

 RP Vývoj softwaru a 0,2 52 52 

grafika softwaru 

Zdůvodnění: 

Viz zdůvodnění III . Příjemci , řešitelé . 

Čl. IV. 

Příloha: Tabulky rozpočtu projektu 

Čl. v. 

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn . 



Čl. VI. 

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

V Praze dne of, J 2016 v ~ dne /(. .T. 

poskytovatel 



Řádek 

Náklady nebo výdaje na provoz dlouhodobého hmotného majetku, který nebyl 
pořízen z veřejných prostředků a současně je po dobu řešení projektu užíván 

k řešení 

Náklady nebo výdaje na zveřejňování výsledků projektů včetně nákladů na práva 
k těmto výsledkům výzkumu a vývoje 

Kontrola 

OK 

OK 



Řádek Druh nákladu nebo výdaje 

Náklady nebo výdaje na provoz dlouhodobého hmotného majetku, který nebyl 

pořízen z veřejných prostředků a současně je po dobu řešeni projektu užíván 
k řešeni 

Náklady nebo výdaje na zveřejňování výsledků projektů včetně nákladů na práva 
k těmto výsledkům výzkumu a vývoje 



Příloha č. 2 - Celkový rozpočet projektu - celkové nákladv 

Zkratka příjemce-koordinátora projektu 

Řádek Druh nákladu nebo výdaje 

A1 Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů. 

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

Autorské honoráře . o tis. Kč 

A4 Stipendia studentů . 480 tis. Kč 

A5 Povinné zákonné odvody. 847 tis. Kč 

A6 FKSP 47 tis. Kč 

O tis. Kč 

O tis. Kč 

351 tis. Kč O tis. Kč 

4 397 tis. Kč O tis. Kč 



Příloha č. 2 - Celkový rozpočet projektu - celkové náklady proje 

Zkratka příjemce-koordinátora projektu 

Řádek Druh nákladu nebo výdaje 

A1 Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů . 

Stipendia studentů . 

Povinné zákonné odvody. 

FKSP 

Osobní náklady- AUTOMATICKÝ SOUČET 

Náklady nebo výdaje na provoz dlouhodobého hmotného majetku, který nebyl 
C1 I pořízen z veřejných prostředků a současně je po dobu řešeni projektu užíván 

k řešení 

C2 I Materiál, zásoby a drobný hmotný majetek 

C3 I Cestovní náhrady 

Náklady nebo výdaje na zveřejňování výsledků projektů včetně nákladů na práva 
k těmto výsledkům výzkumu a vývoje 

O tis. Kč 

O tis. Kč 

O tis. Kč 

O tis. Kč 



Řádek 

Příloha č. 2 - Celkový rozpočet projektu - celkové náklallv 

Zkratka příjemce-koordinátora projektu 

Druh nákladu nebo výdaje 

Náklady nebo výdaje na provoz dlouhodobého hmotného majetku, který nebyl 

pořízen z veřejných prostředků a současně je po dobu řešeni projektu užíván 

k řešení 

Náklady nebo výdaje na zveřejňování výsledků projektů včetně nákladů na práva 

k těmto výsledkům výzkumu a vývoje 

O tis. Kč 

O tis. Kč 

O tis. Kč 

o tis. 



Řádek 

Příloha č. 2 - Celkový rozpočet projektu - celkové náklady projektu pro rok 2020 

Zkratka příjemce-koordinátora projektu 

Druh nákladu nebo výdaje 

Náklady nebo výdaje na provoz dlouhodobého hmotného majetku, který nebyl 
pořízen z veřejných prostředků a současně je po dobu řešení projektu užíván 

k řešení 

Náklady nebo výdaje na zveřejňování výsledků projektů včetně nákladů na práva 
k těmto výsledkům výzkumu a vývoje 




