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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o řešení části grantového projektu č. 18-167385 a poskytnutí části účelových prostř3dků ze státního

rozpočtu ČR na jeho (dále také jen „Dodatek»)

Smluvní strany

1.1. Ceská zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
IČO: 60460709
Zastoupená: prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc., rektorem
Bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
č. účtu: 500022222/0800
(dále také jen jako ,Příjemce") na straně jedné

1.2. Univerzita Karlova, Přfrodovědecká fakulta
Sídlo: Albertov 6, 128 43 Praha 2
IČO: 00216208
Zastoupený/á: prof. RNDr. Jiřím Zimou, CSc., děkanem fakulty
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 38533021/0100
(dále také jen jako „Spolupříjemce") na straně druhé

(společně dále také jako »smluvní strany»)

uzavírají na základě vzájemné dohody a v souladu s výsledkem veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlášené
Grantovou agenturou České republiky (dále jen „Poskytovatel") ke Smlouvě o řešení části grantového projektu a
poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení grantového projektu č. 18-
167385, uzavřené mezi smluvními stranami dne 2. 3.2018 (dále také jen »Smlouva"), tento Dodatek:

Předmět Dodatku
2.1. Předmětem tohoto Dodatku je stanovení a upřesnění výše grantových prostředků na rok 2019 a rok 2020,
poskytnutých pro řešení projektu č. č. 18-167388 dle Smlouvy. Specifikace a výše grantových prostředků je
stanovena v příloze č. 1 tohoto Dodatku, která je jeho nedílnou součástí,

111.

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se nedílnou součástí
Smlouvy. Účinnosti Dodatek nabývá uveřejněním v registru smluv, v souladu se 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.

3.3. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech v českém jazyce s platností originálu, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení bude Příjemcem doručeno Poskytovateli.

3.4. Spolupříjemce bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku a Smlouvy tak, aby tento Dodatek
a Smlouva mohly být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
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informacfm, ve zneni pozdejsich predpisu a zakona c. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nekterych
smluv, uverejriovani techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve zneni pozdejsich predpisu. 

3.5. Smluvni strany svymi nize pripojenymi podpisy potvrzuji, ze jsou seznameny a srozumeny s celym obsahem
tohoto Dodatku a ze pokud jim z tohoto Dodatku plynou jakekoli povinnosti ci naopak prava, bez vyhrad je prijf maji
a takto se k uvedenemu Dodatku pripojuji.
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Příloha č. 1

Rozpis grantových prostředků na projekt reg. č. 18-167385

Příjemce převede spolupříjemci následující část grantových prostředků:

Spolupříjemce: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Spoluřešitel: doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.

Rok řešení: 2
Věcné náklady: 22 000,- Kč
Investiční náklady: 0,- Kč
Osobní náklady: 114 000,- Kč
Celkem náklady: 136 000,- Kč
Dotace poskytovatele: 136 000,-Kč

Rok řešení: 3
Věcné náklady: 64 000<Kč
Investiční náklady: 0,- Kč
Osobní náklady: 114 000,- Kč
Celkem náklady: 178 000,- Kč
Dotace poskytovatele: 178 000,- Kč


