
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o účasti na řešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových prostředků 

ze státního rozpočtu ČR na jeho řešení  

Dodatek č. 2 z roku 2019 ke Smlouvě o účasti na řešení grantového projektu č. 18-
22125S a poskytnutí části podpory ze státního rozpočtu ČR na jeho řešení 

Ústav fyziky atmosféry AV ČR. v. v. i. 
Sídlo: Boční II 1401, Praha 4 
IČO: 68378289 
Zastoupený/á: doc. RNDr. Zbyňkem Sokolem, CSc., ředitelem 
Bankovní spojení: KB Praha 4 – Antala Staška 2059 
č. účtu: xxxxxxxxxx 
jako příjemce na straně jedné, 

(dále jen „Příjemce“) 

a 

Státní zdravotní ústav 
Sídlo: Šrobárova 48, Praha 10 
IČO: 75010330 
DIČ: CZ75010330 
Zastoupený/á: MUDr. Pavlem Březovským, MBA, ředitelem 
Bankovní spojení: Česká národní banka, 
č. účtu: xxxxxxxxxx 
jako další účastník projektu na straně druhé, 

(dále jen „Další účastník“) 

Uzavřely dnešního dne tento  

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o účasti na řešení grantového projektu č. 18-22125S a poskytnutí části podpory ze státního 
rozpočtu ČR na jeho řešení (dále jen „Dodatek“) 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Mezi shora uvedenými stranami byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu reg. č. 18-22125S  
(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo řešení grantového projektu (dále jen „Projekt“): 

 Název grantového projektu: Modelování vztahů mezi počasím a lidským zdravím 

 Registrační číslo grantového projektu: 18-22125S 

 Odpovědný řešitel Projektu: xxxxxxxxxx (dále jen „Řešitel“) 

 Spoluřešitel Projektu: xxxxxxxxxx (dále jen „Spoluřešitel“) 

II. 

1. Smluvní strany v souladu se Smlouvou a tímto Dodatkem upřesňují výši podpory poskytované Grantovou agenturou České 
republiky (dále jen „Poskytovatelem“) pro Dalšího účastníka na řešení Projektu pro následující roky v rozpisu grantových 
prostředků Projektu, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku (dále jen „Rozpis grantových prostředků Projektu“), a to 
takto: „Pro kalendářní rok 2019 činí výše podpory z veřejných prostředků poskytované Příjemcem pro Dalšího účastníka 
392 000 Kč. Pro případně dále následující roky řešení Projektu může výše podpory z veřejných prostředků poskytovaná 
Příjemcem pro Dalšího účastníka činit až do výše stanovené v Rozpisu grantových prostředků Projektu pro daný rok řešení 
Projektu.“ 

2. Další účastník bere na vědomí, že Příjemce je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, a že Příjemce je povinen tento Dodatek 
uveřejnit v registru smluv podle tohoto zákona. V případě, že povinnost uveřejnit tento Dodatek náleží dle zákona o registru 
smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní strany na tom, že uveřejnění provede Příjemce. Další účastník poskytne 
Příjemci veškerou nezbytnou součinnost při uveřejnění Smlouvy v registru smluv. Tím není dotčeno právo Dalšího účastníka 
uveřejnit příslušnou opravu smluvní dokumentace, která nebyla uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv nebo bylo-li 
Dalšímu účastníkovi doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož základě má být neuveřejněná část smluvní 
dokumentace nebo dotčená metadata poskytnuta podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Další účastník se 
zavazuje Příjemce o takové opravě informovat a předem s ním tento postup projednat. Další účastník a Příjemce pro tyto účely 
shodně prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o účasti na řešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových prostředků 

ze státního rozpočtu ČR na jeho řešení  

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

4. Pokud je tato Smlouva uzavírána elektronickými prostředky, je vyhotovena v jednom originále. Pokud je tato Smlouva uzavírána 
v písemné formě, je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Poskytovatel, Příjemce a Další účastník obdrží 
po jednom vyhotovení. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o svém předmětu a všech náležitostech, které smluvní strany 
měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran 
učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

5. Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že se seznámily s celým obsahem této Smlouvy, porozuměly mu a bez 
výhrad přijímají povinnosti a práva, z této Smlouvy plynoucí.  

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha: 

 Příloha č. 1 – Rozpis grantových prostředků Projektu 18-22125S; 

 

V Praze dne …………… 

 

Za Příjemce:  

 

……………………………………………………………….  

     doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc. 

 

 

 

 

V Praze dne………………. 

 

Za Dalšího účastníka: 

 

 

……………………………………………………………..  

 MUDr. Pavel Březovský, MBA 
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Příloha č. 1 – Rozpis grantových prostředků Projektu č. 18-22125S 

 
Rozpis Grantových prostředků Projektu 
Grantové prostředky, které mohou být poskytnuty Poskytovatelem Příjemci: 

Příjemce: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. IČO: 68378289 

Řešitel:  xxxxxxxxxx  

Rok řešení: 2019 2020 

Věcné náklady 605 000 Kč 629 000 Kč 

Investiční náklady: 0 Kč 0 Kč 

Osobní náklady: 859 000 Kč 859 000 Kč 

Celkem náklady: 1 464 000 Kč 1 488 000 Kč 

Dotace Poskytovatele 1 341 000 Kč 1 365 000 Kč 

Z této částky převede Příjemce dalším účastníkům, pokud nejsou organizační složkou státu, níže uvedenou část Grantových 
prostředků. Dalším účastníkům - organizačním složkám státu, poukáže GA ČR finanční prostředky rozpočtovým opatřením a 
částka převedená Příjemci bude snížena o tuto část. 

 

Další účastník: Státní zdravotní ústav, příspěvková 
organizace 

IČO: 75010330 

Spoluřešitel:  xxxxxxxxxx 

Rok řešení: 2019 2020 

Věcné náklady 170 000 Kč 182 000 Kč 

Investiční náklady: 0 Kč 0 Kč 

Osobní náklady: 280 000 Kč 280 000 Kč 

Celkem náklady: 450 000 Kč 462 000 Kč 

Dotace Poskytovatele 392 000 Kč 404 000 Kč 

Konec Přílohy č.1 


