
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ 
O SPOLUPRÁCI NA I'íEŠENÍ ČÁSTI PROJEKTU VÝZKUMU A VÝVOJE 

č. 15-29565A A POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ PODPORY 
(dále též "Smlouva") 

(dále též "Dodatek č. 2") 

Univet·zita Karlova, 3. lékařská fakulta 

Článek 1 
Smluvní strany 

se sídlem Ruská 87/2411, 100 00 Pt·aha 10 
IČO : 00216208 
zastoupená: prof. MUDt·. Michalem Andělem, CSc., děkanem 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 10, číslo účtu : 22734101/0100, var. symbol: 1529565 
(dále jen "příjemce") 

a 

Fakultní nemocnice Brno 
se sídlem Jihlavsl<á 20, 625 00 Brno 
zastoupená: MUDr. Romanem Kt·ausem, MBA, ředitelem 
IČO: 65269705 
bankovní spojení: Komerční banka a.s ., Brno, číslo účtu : 6996140237/0100, var. symbol: 1529565 
(dále jen "další účastník") 

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci na řešení části projektu výzkumu a 
vývoje č. 15-29565A a poskytnutí účelové podpory na podporu grantového projektu (dále jen 
"projekt") Agentury zdravotnického výzkumu Ministerstva zdravotnictví České republiky uzavřené 
mezi příjemcem a dal š ím účastníkem dne 30. 4. 2015 na základě uzavřeného Dodatku č. 4 ke Smlouvě 
o poskytnutí úče lové podpory na řešení projektu č. 15-29565A pane lu č. 2 uzavřený mezi ČR -
Ministerstvem zdravotnictví ČR a UK - 3. lékařskou fakultou dne 14. I I. 2016 úč inného dnem 
22. I I. 20 I 6, kterým se identifikuje nový účastník - Spolupříjemce projektu - Institut klinické a 
experimentál ní medicíny a mění uznané náklady. 

Článek 2 
Předmět dodatku 

Tímto Dodatkem č. 2 se za čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy o spolupráci na řešení části projektu výzkumu a 
vývoje č. I 5-29565A a poskytnutí účelové podpory na podporu grantového projektu přidává odst. 
3. I . b ), který zní takto: 

" 3.1 b) Na uskuteči1ování věcné náplně části projektu v druhém roce jeho ,~e§ení bude pNjemcem 
poskytnuta dalšímu účastníku následující účelová podpora: 

Rok- 2016 Celkem Kč 
Celkové 520 754,23 
Náklady lUl pořízení dloultodobélw majetku 0,00 
Ostatní provozní náklady 401 656,23 
Osobní náklru(y 119 098,00 

DaLš-í účastník vrátí pPijemci na jeho účet uvedený v čl. 1 rozdíl poskytnuté účelové podpory na 
uskutečňování věcné náplně části projektu v druhém roce j eho ,~ešení na základě dodatku č. 1 

·~ 



uzav1~eného 26. 2. 2016 a to ve lhz'ltě do 15 dnu od účinnosti tohoto dodatku. Rozdíl poskytnuté dotace, 
ktel"ý další účastník je povinen vrátit pHjemci činí 435 245,77 Kč." 

Článek 3 
Registrace 

3.1 Smluvní strany berou na vědomí , že tento dodatek č . 2 ke své úč inn osti vyžaduje uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č . 340/2015 Sb., a s tímto uveřej něním souhlasí. Zas lán í dodatku č. 2 do 
registru sm luv zajistí příjemce neprod l e ně po jeho podpisu. Příjemce se současně zavazuj e informovat 
druhou sm luvní stranu o provedení registrace tak, že zaš le druhé smluvní straně kopii potvrzení 
správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení 
obdrží, popř. již v prí'1vodn ím formuláři vyplní přís lu šnou kolonku s ID datové "'schránky druhé 
sm luvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru sm luv o provedení registrace 
sm louvy obdrží obě sm luvn í strany zároveií). 

Článek 4 
ZávěJ-cčná ustanovení 

4.1 Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třec h vyhotoveních s platností origi nálu, z nichž j eden 
je určen pro příjemce , jeden pro dalšího účastníka a jeden pro poskytovatele . 

4.2 Poté, co si smluvní strany tento dodatek ke smlouvě přečetly, prohlašují, že dodatku ke smlouvě 

porozumě ly a s jejím obsahem souhlasí. Prohlašují dále, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán 
z jej ich svobodné ví'de, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými 
podpisy. 

Za dal šího účastníka: Za příj emce: 

V Brně dne 23-11-2016 V Praze dne 19. ,11. 2016 

příjemce 

2 


