
Stránka 1 z 3 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o řešení části grantového projektu č. 17-08971S 

panelu č. P206 a poskytnutí části grantových prostředků 
uzavřený v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

  

I. 

Smluvní strany 

 

1.1. Masarykův onkologický ústav 

Sídlo:  Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 

IČ:   00209805 

DIČ:  CZ00209805 

Zastoupený: prof. MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc., ředitelem 

Bankovní spojení:   Česká národní banka, č. ú.: 87535621/0710 

dále jen příjemce na straně jedné 

a 

 

1.2. Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Sídlo:  Královopolská 2590/135, 612 65 Brno 

IČ:   68081707 

DIČ:  CZ68081707 

Zastoupený: doc. RNDr. Evou Bártovou, Ph.D., ředitelkou 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 27-0476400237/0100 

dále jen spolupříjemce na straně druhé 

 

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o řešení části grantového projektu č. 17-08971S panelu č. 

P206 a poskytnutí části grantových prostředků, uzavřené mezi smluvními stranami dne 3. 2. 

2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 4. 2018 (dále jen „smlouva“): 

 

II. 

Předmět dodatku 

 

1. Masarykův onkologický ústav jakožto příjemce a Grantová agentura České republiky jakožto 

poskytovatel uzavřeli Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na podporu grantového 

projektu č. 17-08971A panelu č. P206 (dále „Dodatek č. 2“). V souvislosti s uzavřením Dodatku 

č. 2 přistupují smluvní strany k uzavření tohoto dodatku. 

 

2. Čl. 2.1 smlouvy se mění tak, že se stávající spoluřešitel projektu prof. RNDr. Emil Paleček, 

DrSc. nahrazuje novým spoluřešitelem projektu, kterým je RNDr. Veronika Ostatná, Ph.D. 

  

3. Spoluřešitel projektu podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že souhlasí se svým ustanovením 

spoluřešitelem projektu, potvrzuje, že byl seznámen s obsahem Smlouvy o poskytnutí dotace na 

podporu grantového projektu č. 17-08971A panelu č. P206, včetně obsahu všech jejích příloh a 

dodatků (dále „Smlouva o poskytnutí dotace“), s obsahem smlouvy, s věcným obsahem návrhu 

projektu, jakož i se Zadávací dokumentací veřejné soutěže, a zavazuje se ve vztahu 

k poskytovateli dodržovat veškerá ustanovení právních předpisů, Smlouvy, Zadávací 

dokumentace veřejné soutěže a postupovat v souladu s pravidly GA ČR. 
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4. Spolupříjemce prohlašuje, že spoluřešitel projektu je vůči němu v pracovněprávním vztahu. 

V případě jakékoliv změny je spolupříjemce povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit 

příjemci. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a 

účinnosti beze změn. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Dodatek č. 2.  
 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu určených pro příjemce,  

spolupříjemce a poskytovatele. 

4. Pojmy použité v textu tohoto dodatku mají stejný význam jako pojmy použité a definované 

v rámci smlouvy. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dnem nabytí účinnosti se tento dodatek stává součástí 

smlouvy. 

6. Smluvní strany jsou si vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku 

v úplném znění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 

smlouvy v souladu s výše citovaným zákonem zajistí příjemce. 

7. Pokud jakékoliv ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným 

jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení tohoto dodatku a taková 

neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost nebo vymahatelnost 

jakýchkoliv ostatních ustanovení tohoto dodatku. Smluvní strany se zavazují v rámci tohoto 

dodatku nahradit prostřednictvím dalšího dodatku toto neplatné a nevymahatelné oddělené 

ustanovení takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude 

v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení. 

8. Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny 

s celým obsahem tohoto dodatku a že pokud jim z této smlouvy plynou jakékoli povinnosti 

či naopak práva, bez výhrad je přijímají a takto se k uvedenému dodatku připojují. 

  

 

 

Za příjemce: ……...................................................   datum: 4. 1. 2019 

      prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., ředitel 

 

 

 

Řešitel:  ……...................................................   datum: 3. 1. 2019 

  Mgr. Martin Bartošík, Ph.D. 
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Za spolupříjemce: ……...................................................   datum: 20. 12. 2018 

   doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., ředitelka 

 

 

 

Spoluřešitel: ……...................................................   datum: 20. 12. 2018 

  RNDr. Veronika Ostatná, Ph.D. 

 


