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1,

Došlo na právní oddělení ČZU dne

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o řešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových prostředků ze státního roz očtu ČR 1# 07. 2019

jeho (dále také jen „Dodatek")

Smluvní strany

Seská zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha. Suchdol
Ič: 60460709

astoupená: prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc. rektorem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 500022222/0800
(dále také jen jako „Příjemce") na straně jedné

Univerzita Karlova
Sídlo: Ovocný trh 3/5, Praha 1
IČ: 00216208
Týká se součástí: 1. lékařská fakulta, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Zastoupený/á: prof. MUDr. Alekslm Šedem, DrSc., děkanem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha 1
č. účtu: 37434021/0100
(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 čášti účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení grantového projektu, uzavřené
mezi smluvními stranami dne 7.2. 2017 (dále také jen „Smlouva"), tento dodatek:

H,

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

m
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 šesti stejnopisech .v českém jazyce s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží dvě vyhotovení a dvě vyhotovení budou Pňjemcem doručena 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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informacim, ve zneni pozdejsich predpisu a zakona c. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nekterych 
smluv, uverejnovani 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 prijimaji 
a takto se k uvedenemu Dodatku pripojuji. 

Za prijemce: 

Resitel: 

Za spoluprijemce: 
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Priloha c. 1 k Dodatku 

Poskytnute grantove prostredky na rok 2019 na projekt reg.c. 17-00859S 

Na reseni vecne naplne grantoveho projektu v prvnim kalendarnim race jeho trvani budou poskytovatelem prijemci 
poskytnuty grantove prostredky pro rok 2019 v nasledujici vysi: 

Prijemce 

Ceska zemedelska univerzita v Praze 
Sid lo: Kamycka 129, 165 00 Praha - Suchdol 
IC: 60460709 
Resitel: xxxx 

celkem 2561 tis. Kc 

z toho investicni 0 tis. Kc 
z toho neinvesticni 1130 tis. Kc 
z toho osobni 1431 tis. Kc 

Z teto castky prevede prijemce spoluprijemcum nasledujici cast grantovych prostredku pro rok 2019. 

Spoluprijemce 

Univerzita Karlova, 1. lekarska fakulta 
Sid lo: Ovocny trh 3/5, Praha 1 
IC:00216208 
Resitel: xxxx 
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celkem 384 tis. Kc 

z toho investicni Otis. Kc 
z toho neinvesticni 140 tis. Kc 
z toho osobni 244 tis. Kc 




