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Č. j. MV-90646-YUOBVV-2015
Počet stran: 4

Dodatek Č.1

ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory

na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovaci s názvem ,,RESILIENCE 2015:
Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické
infrastruktury", uzavřené dne 7. 9. 2015, identifikační kód ,,Vl20152019049" (dále
jen ,,Smlouva") mezi smluvními stranami:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
lČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupená ředitelem odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
JUDr. Petrem Novákem, Ph.D.

adresa pro doručování:
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání (gesční
útvar MV ČR pro oblast bezpečnostního výzkumu). Nad Štolou 936/3,
170 34 Praha 7, tel.: 974 832 746, fax: 974 833 518, e-mail: obv@mvcr.cz

(dále jen ,,poskytovatel"),

a

1. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem nám. T.G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
lČ: 70883521
DIČ: CZ 70883521
zastoupená rektorem prof. Ing. Petrem Sáhou, CSC.
uvedená v příloze č. 1 zákona Č.111/1998 Sb., o vysokých školách

adresa pro doručováni: sídlo příjemce-koordinátora
kontaktní osoba: manažer projektu

(dále jen ,,příjemce-koordinátor")

'



2. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i

se sídlem Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno
lČ: 44994575
DIČ: CZ 44994575
zastoupená ředitelem prof. Ing. Karlem Pospišilem, Ph.D., MBA
zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných instituci, vedeném Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy

adresa pro doručováni: sídlo příjemce

kontaktní osoba:

3. Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky
a mezioborových studii
se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
lČ: 46747885
DIČ: CZ 46747885
zastoupená rektorem prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem
uvedená v příloze č. 1 zákona Č.111/1998 Sb., o vysokých školách

adresa pro doručováni: sídlo příjemce

kontaktní osoby:

4. Technologická platforma ,,Energetická bezpečnost ČR"

se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8
IČ: 72556668
DIČ: CZ72556668
zastoupená předsedou výkonného výboru JUDr. Richardem Hlavatým TPEB ČR
zájmové sdružení právnických osob vedené ve spolkovém rejstříku Městským
soudem v Praze, oddíl L, vložka 58788

adresa pro doručování: sídlo příjemce

kontaktní osoby:

5. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta
bezpečnostního inženýrství

.se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba
lČ: 61989100
DIČ: CZ61989100
zastoupená rektorem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc.

_



uvedená v příloze č, 1 zákona Č.111/1998 Sb., o vysokých školách

adresa pro doručováni: Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava - výškovice

kontaktní osoby:

6. Vysoké učení technické v Brně

se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno
lČ: 00216305
DIČ: CZ00216305
zastoupená rektorem prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSC.
uvedená v příloze č. 1 zákona Č.111/1998 Sb., o vysokých školách

adresa pro doručováni: sídlo příjemce

kontaktní osoby:

(dále jen ,,příjemci")

V souladu s článkem 25 odst. 1 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že se Smlouva
mění takto:

Článek 1

Na straně 2, v záhlaví Smlouvy se slova u příjemce č. 2 Centrum dopravního
výzkumu, v. v. i. ,,zastoupená ředitelem prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., MBA"
nahrazují slovy ,,zastoupená ředitelem prof. Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D."

Na straně 2, v záhlaví Smlouvy se slova u příjemce č. 2 Centrum dopravního
výzkumu, v. v. i ,,číslo bankovního účtu: nahrazuji slovy ,,číslo
bankovního účtu: .

Na straně 2, v záhlaví Smlouvy se slova u příjemce č. 5 Vysoká škola báňská -
Technická univerzita Ostrava ,,číslo bankovního účtu: nahrazuji
slovy ,,číslo bankovního účtu: ".

Na straně 2, v záhlaví Smlouvy se slova u příjemce č. 6 Vysoké učení technické v
Brně ,,číslo bankovního účtu: nahrazují slovy ,,číslo bankovního
účtu: .

Článek 2
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Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

Článek 3

Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních
stran. Vyhotovuje se v sedmi stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemci obdrží
jedno vyhotovení.
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Za příjemce Centrum dopravního výzkumu, v. v. i-

V dne:

Technická univerzita v Liberci - prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs:

V dne: 22 -08- 2016
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Technologická platforma ,,Energetická bezpečnost ČR" - JUDr. Richard Hlavatý:

V G dne: C. q ,ĹQ/Ĺ

Vysoká škola báňská - Technická univ

V dne: 4. 02 2016'
;

Vysoké učení technické v Brně - prof. R

V dne:
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